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çCëÞ� ÕëáÞë� ±Þõ� Õ×� ÕþØåýÞ� ÜõâTÝë_� Èõ,�

ÜõâäÖë�ßèõ�Èõ.�Éõ±ù�ÝiëÞë�{_{ëäëÖí�çÜÝÜë_,�

ì ä Õ ß í Ö � Õ ì ß ã V × ì Ö ± ù Ü ë _ � Õ H ë � Õ ß Ü ë I Ü ë Þ ë�

±õÀÚâ� ±Þõ� ±õÀ� Ûßùçë� Õß� ßèíÞõ� ±Çá,�

±Íùá�ãV×ìÖÜë_�±õÀßç�×´Þõ�°äõ�Èõ.�Öõ±ùÞí�

ìØTÝåã@Ö±ùÞù� ÃþëÎ� çÖÖ� ¬ÇõÞõ� ¬Çõ� ÃìÖ�

ÀßÖù�½Ý�Èõ.

ÒÕßÜëIÜë�Àõ�Cëß�Øõß�èö,�±_Ôõß�ÞèÙ�èöÓ�±ë�

L Ý ë Ý õ � É õ � ± ë I Ü ë ± ù � Õ ù Ö ë Þ í � ã V × ì Ö � ± Þ õ�

±äV×ëÞí� ÕìßÕ@äÖë×í� çðåùìÛÖ� ÚÞõ� Èõ.�

ÃðHëù� ±Þõ� ìäåõæÖë±ù×í� ÛßÕñß� ÚÞõ� Èõ.� ÍÿëÜë�

É� ÖõÜÞõ� ÝùBÝ� Ü_Ç,� V×ëÞ� ±ëÕí� Öõ±ùÞí�

Õ þ I Ý Z ë Ö ë � Ü ë Ë õ � ì Þ ì Ü k ë � Ú Þ õ � È õ . � Ö õ ± ù Þ í�

ìäåõæÖë±ù� ±Þõ� ÝùBÝÖë±ù� ÃðMïÖ� ßèí� åÀÖë_�

Þ×í.

±Q²Öäõâë,� ç_KÝëÀëâÞë� çÜÝõ,� Û§í±ù�

ØßìÜÝëÞ� Àõ� çÜÝ� Þyí� Àßí� åë_Ö,� ±õÀë_Ö,�

äëÖëäßHëÜë_� ÝùÃÞí� ÃèÞ� ±ÞðÛñìÖ� ÀßÞëß�

çëÔÀù� ÕùÖëÞí� ±äV×ëÞõ� ìØTÝ,� ÕþÛëäåëâí�

Ú Þ ë ä õ � È õ . � ì Û ø ë � ì Û ø ë � ç ë Ô À ù � ± ä Þ ä í�

±ÞðÛñìÖ±ù� ¦ëßë� hëí½� ÞõhëÞí� ÕþçëØí� ÕëÜõ� Èõ�

Ý×ë� Õðßïðæë×ý� Ö×ë� Õþëì�Þë� LÝëÝõ� ±Q²ÖßçÞí�

±ÞðÛñìÖ�çëÔÀù�Àßõ�Èõ.

@ Ý ë ß õ À � Û ì ä W Ý Ü ë _ � Ú Þ Þ ë ß í � C ë Ë Þ ë ± ù�

VäMïÞwÕõ,� ±HëçëßwÕõ� Àõ� ±ë_Âù� çÜZë� ±ëÀëß�

ÕëÜõ� Èõ.� ÖõÜë_×í� ±ÃÜÇõÖíwÕõ� çëäÔëÞí� ÜâÖí�

è ù Ý � È õ . � É õ Ü � Ú ë Ú ë Þ í � ç ë À ë ß ä ë H ë í ± ù Ü ë _ ,�

±TÝ@ÖäëHëí±ùÜë_� ±ëäÞëß� çÜÝÞë� ç_ÀõÖù�

äHëýäëÖë� èùÝ� Èõ.� Ýië� ÖßÎ×í� ÜâÖë� ÕhëÕðWÕ,�

ìØTÝç_Øõåë±ùÜë_� ÕHë� hëí½ÞõhëÞí� ÕþçëØíwÕõ� Öõ�

±ìÛTÝ@Ö� ×ëÝ� Èõ.� Úþ›ëäIçùÞù� ±õ� ±ÞðÛä�

±ëKÝëãIÜÀ�°äÞ�Õñßí�ìÞWÌë,�KÝõÝáZëí,�

ÕßÜëIÜëÜë_� ÕñHëý� lKÔë� ±Þõ� çÜÕýHëÛëä×í�

°ääëÜë_� ±ëäõ� Öù� ÖõÞë×í� ×Þëßí� ÕþëãMïÖ±ù�

±ØïûÛðÖ,�ìØTÝëÞ_Ø�çÛß�±Þõ�±äHëýÞíÝ�èùÝ�

Èõ� !� åëVhëù� ÉõÞõ� È§í� ´ãLÄÝÞí� ìØTÝåã@Ö�

ÖßíÀõ� ìÚßØëäõ� Èõ.� ÖõÞõ� Úþ›ëäIçù� hëí½ÞõhëÞí�

Õ þ ç ë Ø í � Ö ß í À õ � Ü ñ á ä õ � È õ . � É õ ± ù � Ô ë ß H ë ë Þ í�

çñZÜÖëÜë_�É´Þõ�ÝùÃí°äÞÞí�çäý�ÜÝëýØë±ùÞð_�

ÃèÞ,�ÖáVÕåa,�çë_ÃùÕë_Ã�ÕëáÞ�Àßõ�Èõ.�ÖõÞí�

À<_ÍìáÞí�½B²Ö�×äëÞí�CëËÞë�ÕHë�Àèí�åÀëÝ.

Õ ì ä h ë Ö ë Þ í � ç ñ Z Ü , � Ã è Þ � ± Þ õ � ç _ Õ ñ H ë ý�

Õ þ Û ë ä å ë â í � Ô ë ß H ë ë � ì Ø T Ý Ã ð H ë ù � ì Û ø ë � ì Û ø ë�

Àáë±ù�±Þõ�ìäåõæÖë±ùÞë�ç_äÔýÞÜë_�ÕþõßHëëwÕ�

ÚÞõ� Èõ.� ±ë_Ößìär� çQ²©� ×Öð_� ½Ý� Èõ� ±õäí�

±ÞðÛñìÖ�±ëIÜë�Àßõ�Èõ.�@ÝëßõÀ�Öù�±õäù�½Øð´�

±ÞðÛä� ×ëÝ� Èõ� Àõ� ±ë� ÃðHëù� ±Þõ� åã@Ö±ùÞù�

ìäÀëç�±õ�Üëhë�Üëßë�Õðßïðæë×ýÞð_�É�Îâ�Þ×í�ÕHë�

ìØTÝÇõÖÞëÞð_�äßØëÞ�Èõ�±õäí�±ÞðÛñìÖ�×ëÝ�Èõ.

ÚëÚë�Àèõ�Èõ�Àõ�±õÀ�±ë_ÂÜë_�Üðã@Ö�±Þõ�

Ú í ° � ± ë _ Â Ü ë _ � ° ä Þ Ü ð ã @ Ö . � Ú þ › ë ä I ç ù Þ ù�

ìäåëâ� çÜðØëÝ� iëëÞ� ÝùÃ� ¦ëßë� ±ë� äëÖÞí�

±ÞðÛñìÖ� Àßí� °äÞÞõ� iëëÞ� ßIïÞù� ±Þõ� ÝùÃ�

ÀäÇ×í� åã@Öåëâí� ÚÞëäõ� Èõ.� çõÞë� Ýð©� áÍõ�

Èõ,� °Öõ� Èõ� ÕHë� ÖõÞë� ÝåÞë� ±ìÔÀëßí� çõÞëÞí�

çë×õ� çõÞëÕìÖ±ù,� µEÇ� ÕØäíÔëßí±ù� ÚÞõ� Èõ.�

±ëäí�ìäìåWË�ÕþìÖÛë±ù�µSáõÂÞíÝ�ÕþìÖÛë×í�

ç_Õøë� èùÝ� Èõ.� ÖõÜÞí� ÀùÌëçñ{,� ±ë_Ößçñ{,�

ìÞHëýÝåã@Ö,�ÕßÂåã@Ö�ÕìßHëëÜáZëí�ÚÞõ�Èõ.

É õ � ç ë Ô À ù � C ë H ë ë _ � ä æ ù ý × í � ß ë É Ý ù Ã Þ í�

çëÔÞëÞë� Õ×� Õß� ±Ãþõçß� Èõ.� Éõ±ù±õ� ±ëìØ�

ßIïÞù� -� ØëØí±ù,� ØíØí±ù,� äìßWÌ� Ûë´±ùÞí�

તં�ી �થાનેથી
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±õ� çÜ½Öð_� Þ×í� Àõ� ìäÇëßùÞù� ±ë� ±ØïûÛðÖ�

ÕþÛëäåëâí� Õþäëè� @Ýë_×í� ±ëTÝù� ?� Éwß� ±õ�

ÚëÚëÞí�ÀÜëá�Èõ.�hëí½�ÞõhëÞí�ÕþçëØí�Èõ.

ä æ ù ý Þ í � ± õ À ß ç � ç ë Ô Þ ë Þ ë � Î â V ä w Õ õ�

ËõáíÕ×íÞë� ìÛøë� ìÛøë� ±ÞðÛäù� ×ëÝ� Èõ.� ÉõÞõ�

ÝëØ�ÀßÖë�èù´±õ,�ÉõÞõ�Üâäë�´EÈÖë�èù´±õ,�

Öõ�TÝã@Ö�±ëÕHëù�ç_ÕÀó�Àßõ,�±ëÕHëÞõ�Üâõ�IÝëßõ�

±ëÕHëë�ìäÇëßù�çëÜõÞë�±ëIÜëÞõ�VÕåa�½Ý�Èõ�

Öõäù�±ÞðÛä�×ëÝ�Èõ.�±ëÕHëë�ÜðÂÜë_×í�Àù´Þõ�

ìÚßØëäÖë,�ìçãKÔ±ùÞí�çÎâÖë�ÜëËõ�äßØëÞí�

Úùá� ÞíÀâÖë� èùÝ� Èõ� Öõ� çëÀëß� ×Öë� èùÝ� Èõ�

IÝëßõ� Öõäë� ±ëIÜë±ù� ±ëÕHëí� çÜZë� ±ëäíÞõ� Öõ�

äHëýäÖë� èùÝ� Èõ.� IÝëßõ� VäëÛëìäÀ� ßíÖõ� hëí½�

ÞõhëÞí�ÕþçëØíÞë�äßØëÞÞù�±ÞðÛä�×ëÝ�Èõ.

ÛëßÖíÝ�ç_VÀòìÖ�äÍíáù,�ÜùËë±ù,�ìÞìÜkë�

±ëIÜë±ù�ÕþIÝõ�çLÜëÞ,�±ëØß�±ëÕäëÞð_�åíÂäõ�

Èõ.� FÝëßõ� ±ëÕHëõ� ìØáÞë� Õñßë� ±ëØß×í� Öõ±ù�

ÕþIÝõ,�ìÞìÜkë�±ëIÜë±ù�ÕþIÝõ�±ëØß�±ìÛTÝ@Ö�

À ß í ± õ � È í ± õ � I Ý ë ß õ � Ö õ ± ù Þ ë � ± ë å í ä ë ý Ø�

V ä ë Û ë ì ä À � ß í Ö õ � ± ë Õ H ë Þ õ � Ü â õ � È õ . � ± ë Õ b _�

ÕëßØåa� TÝã@ÖIä� ±õ� ç_Ú_ÔùÞõ� ÜÉÚñÖ� ÚÞëäõ�

Èõ.� ±õÜë_×í� lKÔë� ±Þõ� ìärëç� ÕþÃËõ� Èõ.� Éõ�

±ëÕHëÞõ� ìÛøë� ìÛøë� çõäë±ù� ÜëËõ� äßØëÞwÕ�

ÚÞõ�Èõ.�Öõ±ùÞõ�±ëÕHëë�ÜëËõ�ìäåõæÕþõÜ�ÕþÃËõ�Èõ.�

Öõ±ùÞë�ßë´ËèõLÍ�ÖßíÀõ�±ëÕHëõ�V×ëÞ�ÚÞëäí�

åÀí±õ�Èí±õ.�±ë�ÕHë�hëí½�ÞõhëÞí�ÕþçëØí�Èõ.

ìäåõæ�Õðßïðæë×ýÞë�ÎâVäwÕõ�ÚëÚë�±ëÕHëí�

ÕþiëëÞõ� ÕþÛëäåëâí� ÚÞëäõ� Èõ.� Éõ×í� ìäìåWË�

ç_½õÃùÜë_� ±ëÕHëí� ìÞHëýÝåã@Ö,� ÕßÂåã@Ö�

±çßÀëßÀ� ÚÞõ� Èõ.� çëìèIÝçõäëÜë_� ±ëäõáí�

ì Û ø ë � ì Û ø ë � Õ ß í Z ë ë ± ù � ä Â Ö õ � Ú ë Ú ë � ç ë × õ�

½õÍëÝõáù� Úðì©ÝùÃ� çÇùË� ÜëÃýØåýÞ� ±ëÕí�

çÜVÝë±ùÞð_� ìÞäëßHë� Àßõ� Èõ.� ÚëÚë� ±ëÕHëí�

ÕþiëëÞõ�ËÇ�ÀßíÞõ�±ØïûÛðÖ�ÀëÝùý�Àßëäõ�Èõ.

Èõ� Àõ� ±ëäð_� ÚÔð_� ÚÞõ� Èõ� IÝëßõ� ÚëÚë� ÕþIÝõ�

± è ù Û ë ä � É L Ü õ � È õ . � Ú ë Ú ë ± õ � ± õ Í ä ë L ç Ü ë _�

Úþ›ëäIçùÞõ� Cëb_� ÚÔð_� Àèí� ØíÔõáð_� Èõ� Éõ×í�

±ëÕHëÞõ�Þ×ÙÃ�LÝð�Þù�±ÞðÛä�×ëÝ�Èõ.

çõäëÞí� ìÛøë� ìÛøë� ÝùÉÞë±ù,� ÛäÞùÞë�

ìÞÜëýHëÜë_,� ìäìåWË� TÝã@Ö±ùÞí� çõäëÜë_� hëí½�

ÞõhëÞí� ÕþçëØí� ÎâØëÝí� ÚÞõ� Èõ� ìÛøë� ìÛøë�

±ëIÜë±ù�ÕùÖëÞë�Éõ�xØÝVÕåa�±ÞðÛäù�äHëýäõ�

Èõ�ÖõÜë_�hëí½�ÞõhëÞí�ÕþçëØí�½õäë�Üâõ�Èõ.�FÝëßõ�

åã@Ö� ÚèëßÞð_� ÛÃíß×ÀëÝý� ×ëÝ� Èõ� IÝëßõ�

hëí½ÞõhëÞí�ÕþçëØíÞõ�çÜ×ýÞ�Üâõ�Èõ.

ÚëÚë� Àèõ� Èõ� Àõ� ìØáÀí� ÚëÖ� ìØáëäßÀù�

Àèù.� VäÝ_� ìÕÖë� ÕßÜëIÜë� ±ëÕHëí� äëÖùÞõ,�

±ßÜëÞùÞõ,� ±ÕõZëë±ùÞõ� çë_ÛâÖë� èùÝ� Èõ.�

äâí� Öõ±ù� ËÇÙÃ,� ÀõÇÙÃ� Õëäß� ¦ëßë� Éõ� Öõ�

çÜVÝë±ùÞù�µÀõá�ÕHë�±ëÕÖë�èùÝ�Èõ.�ÜÞçë�

çõäëÜë_� ÕHë� ±ØïûÛðÖ� ÖëÀëÖ� Èõ.� IÝëßõ� ÎìßÝëØí�

ÚÞí� ç_CëæùýÞë_,� çÜVÝë±ùÞë_� ÚíÉ� äëääë_� Öõ�

±Ôñßë�±ëKÝëãIÜÀ�Õðßïðæë×ýÞí�ÎálðìÖ�Èõ.

±õäë�±ÞõÀ�±ëIÜë±ùÞù�±õ�±ÞðÛä�Èõ�Àõ�

´rßíÝ� ç_ÖëÞ� ÚLÝë� Õèõáë_� Éõ� ìäåõæÖë±ù,�

ÝùBÝÖë±ù,� Àáë±ù� VäÝ_Üë_� ÞèùÖí.� Ýë� Üëhë�

±_À<ß� VäwÕõ� É� èÖí.� Úþ›ëäIç� ÚLÝë� ÕÈí�

ìØÞùìØÞ�±õÜë_�T²ì©�×Öí�ßèí.�çÜÝ�ÉÖë_�±õÜë_�

µSáõÂÞíÝ�ÕþÃìÖ�×ëÝ�Èõ.�±ë�½Øð�hëí½�ÞõhëÞí�

ÕþçëØíÞù� Èõ.� ½õ� ÖÜõ� VäÝ_� ÝùBÝ� ÚÞåù,� Öù�

ÖÜÞõ�ÖÜëßí�ÝùBÝÖëÞð_�Îâ�±ÇñÀ�Üâåõ.

@ÝëßõÀ� lùÖëÃHëÜë_� ìäìåWË� ÕþìÖÛë±ù,�

Úðì©åëâí� ÕþìÖÛë±ù� èùÝ� Èõ.� ÖõÞí� ÖðáÞëÜë_�

ä@Öë�ÕþÛëäåëâí�èùÖù�Þ×í.�ÕHë�ÖõÞõ�VäÝ_Üë_,�

ÕßÜëIÜëÜë_� ±ÖñË� ìÞ�Ý� Èõ.� VäÝ_Þë� ±ëIÜ-

ìärëç� ±Þõ� ÕßÜëIÜë� çë×õÞë� Úðì©ÝùÃÞë�

½õÍëHëÜë_�åã@Ö±ùÞù�±õäù�jëùÖ�äèõ�Èõ�Àõ�±õÉ�

ä@Öë×í�lùÖë±ù�ÕþÛëìäÖ�×ëÝ�Èõ.�ä@ÖëÞõ�ÕHë�
(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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çCëÞ� ÕëáÞë� ±Þõ� Õ×� ÕþØåýÞ� ÜõâTÝë_� Èõ,�

ÜõâäÖë�ßèõ�Èõ.�Éõ±ù�ÝiëÞë�{_{ëäëÖí�çÜÝÜë_,�

ì ä Õ ß í Ö � Õ ì ß ã V × ì Ö ± ù Ü ë _ � Õ H ë � Õ ß Ü ë I Ü ë Þ ë�

±õÀÚâ� ±Þõ� ±õÀ� Ûßùçë� Õß� ßèíÞõ� ±Çá,�

±Íùá�ãV×ìÖÜë_�±õÀßç�×´Þõ�°äõ�Èõ.�Öõ±ùÞí�

ìØTÝåã@Ö±ùÞù� ÃþëÎ� çÖÖ� ¬ÇõÞõ� ¬Çõ� ÃìÖ�

ÀßÖù�½Ý�Èõ.

ÒÕßÜëIÜë�Àõ�Cëß�Øõß�èö,�±_Ôõß�ÞèÙ�èöÓ�±ë�

L Ý ë Ý õ � É õ � ± ë I Ü ë ± ù � Õ ù Ö ë Þ í � ã V × ì Ö � ± Þ õ�

±äV×ëÞí� ÕìßÕ@äÖë×í� çðåùìÛÖ� ÚÞõ� Èõ.�

ÃðHëù� ±Þõ� ìäåõæÖë±ù×í� ÛßÕñß� ÚÞõ� Èõ.� ÍÿëÜë�

É� ÖõÜÞõ� ÝùBÝ� Ü_Ç,� V×ëÞ� ±ëÕí� Öõ±ùÞí�

Õ þ I Ý Z ë Ö ë � Ü ë Ë õ � ì Þ ì Ü k ë � Ú Þ õ � È õ . � Ö õ ± ù Þ í�

ìäåõæÖë±ù� ±Þõ� ÝùBÝÖë±ù� ÃðMïÖ� ßèí� åÀÖë_�

Þ×í.

±Q²Öäõâë,� ç_KÝëÀëâÞë� çÜÝõ,� Û§í±ù�

ØßìÜÝëÞ� Àõ� çÜÝ� Þyí� Àßí� åë_Ö,� ±õÀë_Ö,�

äëÖëäßHëÜë_� ÝùÃÞí� ÃèÞ� ±ÞðÛñìÖ� ÀßÞëß�

çëÔÀù� ÕùÖëÞí� ±äV×ëÞõ� ìØTÝ,� ÕþÛëäåëâí�

Ú Þ ë ä õ � È õ . � ì Û ø ë � ì Û ø ë � ç ë Ô À ù � ± ä Þ ä í�

±ÞðÛñìÖ±ù� ¦ëßë� hëí½� ÞõhëÞí� ÕþçëØí� ÕëÜõ� Èõ�

Ý×ë� Õðßïðæë×ý� Ö×ë� Õþëì�Þë� LÝëÝõ� ±Q²ÖßçÞí�

±ÞðÛñìÖ�çëÔÀù�Àßõ�Èõ.

@ Ý ë ß õ À � Û ì ä W Ý Ü ë _ � Ú Þ Þ ë ß í � C ë Ë Þ ë ± ù�

VäMïÞwÕõ,� ±HëçëßwÕõ� Àõ� ±ë_Âù� çÜZë� ±ëÀëß�

ÕëÜõ� Èõ.� ÖõÜë_×í� ±ÃÜÇõÖíwÕõ� çëäÔëÞí� ÜâÖí�

è ù Ý � È õ . � É õ Ü � Ú ë Ú ë Þ í � ç ë À ë ß ä ë H ë í ± ù Ü ë _ ,�

±TÝ@ÖäëHëí±ùÜë_� ±ëäÞëß� çÜÝÞë� ç_ÀõÖù�

äHëýäëÖë� èùÝ� Èõ.� Ýië� ÖßÎ×í� ÜâÖë� ÕhëÕðWÕ,�

ìØTÝç_Øõåë±ùÜë_� ÕHë� hëí½ÞõhëÞí� ÕþçëØíwÕõ� Öõ�

±ìÛTÝ@Ö� ×ëÝ� Èõ.� Úþ›ëäIçùÞù� ±õ� ±ÞðÛä�

±ëKÝëãIÜÀ�°äÞ�Õñßí�ìÞWÌë,�KÝõÝáZëí,�

ÕßÜëIÜëÜë_� ÕñHëý� lKÔë� ±Þõ� çÜÕýHëÛëä×í�

°ääëÜë_� ±ëäõ� Öù� ÖõÞë×í� ×Þëßí� ÕþëãMïÖ±ù�

±ØïûÛðÖ,�ìØTÝëÞ_Ø�çÛß�±Þõ�±äHëýÞíÝ�èùÝ�

Èõ� !� åëVhëù� ÉõÞõ� È§í� ´ãLÄÝÞí� ìØTÝåã@Ö�

ÖßíÀõ� ìÚßØëäõ� Èõ.� ÖõÞõ� Úþ›ëäIçù� hëí½ÞõhëÞí�

Õ þ ç ë Ø í � Ö ß í À õ � Ü ñ á ä õ � È õ . � É õ ± ù � Ô ë ß H ë ë Þ í�

çñZÜÖëÜë_�É´Þõ�ÝùÃí°äÞÞí�çäý�ÜÝëýØë±ùÞð_�

ÃèÞ,�ÖáVÕåa,�çë_ÃùÕë_Ã�ÕëáÞ�Àßõ�Èõ.�ÖõÞí�

À<_ÍìáÞí�½B²Ö�×äëÞí�CëËÞë�ÕHë�Àèí�åÀëÝ.

Õ ì ä h ë Ö ë Þ í � ç ñ Z Ü , � Ã è Þ � ± Þ õ � ç _ Õ ñ H ë ý�

Õ þ Û ë ä å ë â í � Ô ë ß H ë ë � ì Ø T Ý Ã ð H ë ù � ì Û ø ë � ì Û ø ë�

Àáë±ù�±Þõ�ìäåõæÖë±ùÞë�ç_äÔýÞÜë_�ÕþõßHëëwÕ�

ÚÞõ� Èõ.� ±ë_Ößìär� çQ²©� ×Öð_� ½Ý� Èõ� ±õäí�

±ÞðÛñìÖ�±ëIÜë�Àßõ�Èõ.�@ÝëßõÀ�Öù�±õäù�½Øð´�

±ÞðÛä� ×ëÝ� Èõ� Àõ� ±ë� ÃðHëù� ±Þõ� åã@Ö±ùÞù�

ìäÀëç�±õ�Üëhë�Üëßë�Õðßïðæë×ýÞð_�É�Îâ�Þ×í�ÕHë�

ìØTÝÇõÖÞëÞð_�äßØëÞ�Èõ�±õäí�±ÞðÛñìÖ�×ëÝ�Èõ.

ÚëÚë�Àèõ�Èõ�Àõ�±õÀ�±ë_ÂÜë_�Üðã@Ö�±Þõ�

Ú í ° � ± ë _ Â Ü ë _ � ° ä Þ Ü ð ã @ Ö . � Ú þ › ë ä I ç ù Þ ù�

ìäåëâ� çÜðØëÝ� iëëÞ� ÝùÃ� ¦ëßë� ±ë� äëÖÞí�

±ÞðÛñìÖ� Àßí� °äÞÞõ� iëëÞ� ßIïÞù� ±Þõ� ÝùÃ�

ÀäÇ×í� åã@Öåëâí� ÚÞëäõ� Èõ.� çõÞë� Ýð©� áÍõ�

Èõ,� °Öõ� Èõ� ÕHë� ÖõÞë� ÝåÞë� ±ìÔÀëßí� çõÞëÞí�

çë×õ� çõÞëÕìÖ±ù,� µEÇ� ÕØäíÔëßí±ù� ÚÞõ� Èõ.�

±ëäí�ìäìåWË�ÕþìÖÛë±ù�µSáõÂÞíÝ�ÕþìÖÛë×í�

ç_Õøë� èùÝ� Èõ.� ÖõÜÞí� ÀùÌëçñ{,� ±ë_Ößçñ{,�

ìÞHëýÝåã@Ö,�ÕßÂåã@Ö�ÕìßHëëÜáZëí�ÚÞõ�Èõ.

É õ � ç ë Ô À ù � C ë H ë ë _ � ä æ ù ý × í � ß ë É Ý ù Ã Þ í�

çëÔÞëÞë� Õ×� Õß� ±Ãþõçß� Èõ.� Éõ±ù±õ� ±ëìØ�

ßIïÞù� -� ØëØí±ù,� ØíØí±ù,� äìßWÌ� Ûë´±ùÞí�

તં�ી �થાનેથી

�ી� ને�ની �સાદી
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±õ� çÜ½Öð_� Þ×í� Àõ� ìäÇëßùÞù� ±ë� ±ØïûÛðÖ�

ÕþÛëäåëâí� Õþäëè� @Ýë_×í� ±ëTÝù� ?� Éwß� ±õ�

ÚëÚëÞí�ÀÜëá�Èõ.�hëí½�ÞõhëÞí�ÕþçëØí�Èõ.

ä æ ù ý Þ í � ± õ À ß ç � ç ë Ô Þ ë Þ ë � Î â V ä w Õ õ�

ËõáíÕ×íÞë� ìÛøë� ìÛøë� ±ÞðÛäù� ×ëÝ� Èõ.� ÉõÞõ�

ÝëØ�ÀßÖë�èù´±õ,�ÉõÞõ�Üâäë�´EÈÖë�èù´±õ,�

Öõ�TÝã@Ö�±ëÕHëù�ç_ÕÀó�Àßõ,�±ëÕHëÞõ�Üâõ�IÝëßõ�

±ëÕHëë�ìäÇëßù�çëÜõÞë�±ëIÜëÞõ�VÕåa�½Ý�Èõ�

Öõäù�±ÞðÛä�×ëÝ�Èõ.�±ëÕHëë�ÜðÂÜë_×í�Àù´Þõ�

ìÚßØëäÖë,�ìçãKÔ±ùÞí�çÎâÖë�ÜëËõ�äßØëÞí�

Úùá� ÞíÀâÖë� èùÝ� Èõ� Öõ� çëÀëß� ×Öë� èùÝ� Èõ�

IÝëßõ� Öõäë� ±ëIÜë±ù� ±ëÕHëí� çÜZë� ±ëäíÞõ� Öõ�

äHëýäÖë� èùÝ� Èõ.� IÝëßõ� VäëÛëìäÀ� ßíÖõ� hëí½�

ÞõhëÞí�ÕþçëØíÞë�äßØëÞÞù�±ÞðÛä�×ëÝ�Èõ.

ÛëßÖíÝ�ç_VÀòìÖ�äÍíáù,�ÜùËë±ù,�ìÞìÜkë�

±ëIÜë±ù�ÕþIÝõ�çLÜëÞ,�±ëØß�±ëÕäëÞð_�åíÂäõ�

Èõ.� FÝëßõ� ±ëÕHëõ� ìØáÞë� Õñßë� ±ëØß×í� Öõ±ù�

ÕþIÝõ,�ìÞìÜkë�±ëIÜë±ù�ÕþIÝõ�±ëØß�±ìÛTÝ@Ö�

À ß í ± õ � È í ± õ � I Ý ë ß õ � Ö õ ± ù Þ ë � ± ë å í ä ë ý Ø�

V ä ë Û ë ì ä À � ß í Ö õ � ± ë Õ H ë Þ õ � Ü â õ � È õ . � ± ë Õ b _�

ÕëßØåa� TÝã@ÖIä� ±õ� ç_Ú_ÔùÞõ� ÜÉÚñÖ� ÚÞëäõ�

Èõ.� ±õÜë_×í� lKÔë� ±Þõ� ìärëç� ÕþÃËõ� Èõ.� Éõ�

±ëÕHëÞõ� ìÛøë� ìÛøë� çõäë±ù� ÜëËõ� äßØëÞwÕ�

ÚÞõ�Èõ.�Öõ±ùÞõ�±ëÕHëë�ÜëËõ�ìäåõæÕþõÜ�ÕþÃËõ�Èõ.�

Öõ±ùÞë�ßë´ËèõLÍ�ÖßíÀõ�±ëÕHëõ�V×ëÞ�ÚÞëäí�

åÀí±õ�Èí±õ.�±ë�ÕHë�hëí½�ÞõhëÞí�ÕþçëØí�Èõ.

ìäåõæ�Õðßïðæë×ýÞë�ÎâVäwÕõ�ÚëÚë�±ëÕHëí�

ÕþiëëÞõ� ÕþÛëäåëâí� ÚÞëäõ� Èõ.� Éõ×í� ìäìåWË�

ç_½õÃùÜë_� ±ëÕHëí� ìÞHëýÝåã@Ö,� ÕßÂåã@Ö�

±çßÀëßÀ� ÚÞõ� Èõ.� çëìèIÝçõäëÜë_� ±ëäõáí�

ì Û ø ë � ì Û ø ë � Õ ß í Z ë ë ± ù � ä Â Ö õ � Ú ë Ú ë � ç ë × õ�

½õÍëÝõáù� Úðì©ÝùÃ� çÇùË� ÜëÃýØåýÞ� ±ëÕí�

çÜVÝë±ùÞð_� ìÞäëßHë� Àßõ� Èõ.� ÚëÚë� ±ëÕHëí�

ÕþiëëÞõ�ËÇ�ÀßíÞõ�±ØïûÛðÖ�ÀëÝùý�Àßëäõ�Èõ.

Èõ� Àõ� ±ëäð_� ÚÔð_� ÚÞõ� Èõ� IÝëßõ� ÚëÚë� ÕþIÝõ�

± è ù Û ë ä � É L Ü õ � È õ . � Ú ë Ú ë ± õ � ± õ Í ä ë L ç Ü ë _�

Úþ›ëäIçùÞõ� Cëb_� ÚÔð_� Àèí� ØíÔõáð_� Èõ� Éõ×í�

±ëÕHëÞõ�Þ×ÙÃ�LÝð�Þù�±ÞðÛä�×ëÝ�Èõ.

çõäëÞí� ìÛøë� ìÛøë� ÝùÉÞë±ù,� ÛäÞùÞë�

ìÞÜëýHëÜë_,� ìäìåWË� TÝã@Ö±ùÞí� çõäëÜë_� hëí½�

ÞõhëÞí� ÕþçëØí� ÎâØëÝí� ÚÞõ� Èõ� ìÛøë� ìÛøë�

±ëIÜë±ù�ÕùÖëÞë�Éõ�xØÝVÕåa�±ÞðÛäù�äHëýäõ�

Èõ�ÖõÜë_�hëí½�ÞõhëÞí�ÕþçëØí�½õäë�Üâõ�Èõ.�FÝëßõ�

åã@Ö� ÚèëßÞð_� ÛÃíß×ÀëÝý� ×ëÝ� Èõ� IÝëßõ�

hëí½ÞõhëÞí�ÕþçëØíÞõ�çÜ×ýÞ�Üâõ�Èõ.

ÚëÚë� Àèõ� Èõ� Àõ� ìØáÀí� ÚëÖ� ìØáëäßÀù�

Àèù.� VäÝ_� ìÕÖë� ÕßÜëIÜë� ±ëÕHëí� äëÖùÞõ,�

±ßÜëÞùÞõ,� ±ÕõZëë±ùÞõ� çë_ÛâÖë� èùÝ� Èõ.�

äâí� Öõ±ù� ËÇÙÃ,� ÀõÇÙÃ� Õëäß� ¦ëßë� Éõ� Öõ�

çÜVÝë±ùÞù�µÀõá�ÕHë�±ëÕÖë�èùÝ�Èõ.�ÜÞçë�

çõäëÜë_� ÕHë� ±ØïûÛðÖ� ÖëÀëÖ� Èõ.� IÝëßõ� ÎìßÝëØí�

ÚÞí� ç_CëæùýÞë_,� çÜVÝë±ùÞë_� ÚíÉ� äëääë_� Öõ�

±Ôñßë�±ëKÝëãIÜÀ�Õðßïðæë×ýÞí�ÎálðìÖ�Èõ.

±õäë�±ÞõÀ�±ëIÜë±ùÞù�±õ�±ÞðÛä�Èõ�Àõ�

´rßíÝ� ç_ÖëÞ� ÚLÝë� Õèõáë_� Éõ� ìäåõæÖë±ù,�

ÝùBÝÖë±ù,� Àáë±ù� VäÝ_Üë_� ÞèùÖí.� Ýë� Üëhë�

±_À<ß� VäwÕõ� É� èÖí.� Úþ›ëäIç� ÚLÝë� ÕÈí�

ìØÞùìØÞ�±õÜë_�T²ì©�×Öí�ßèí.�çÜÝ�ÉÖë_�±õÜë_�

µSáõÂÞíÝ�ÕþÃìÖ�×ëÝ�Èõ.�±ë�½Øð�hëí½�ÞõhëÞí�

ÕþçëØíÞù� Èõ.� ½õ� ÖÜõ� VäÝ_� ÝùBÝ� ÚÞåù,� Öù�

ÖÜÞõ�ÖÜëßí�ÝùBÝÖëÞð_�Îâ�±ÇñÀ�Üâåõ.

@ÝëßõÀ� lùÖëÃHëÜë_� ìäìåWË� ÕþìÖÛë±ù,�

Úðì©åëâí� ÕþìÖÛë±ù� èùÝ� Èõ.� ÖõÞí� ÖðáÞëÜë_�

ä@Öë�ÕþÛëäåëâí�èùÖù�Þ×í.�ÕHë�ÖõÞõ�VäÝ_Üë_,�

ÕßÜëIÜëÜë_� ±ÖñË� ìÞ�Ý� Èõ.� VäÝ_Þë� ±ëIÜ-

ìärëç� ±Þõ� ÕßÜëIÜë� çë×õÞë� Úðì©ÝùÃÞë�

½õÍëHëÜë_�åã@Ö±ùÞù�±õäù�jëùÖ�äèõ�Èõ�Àõ�±õÉ�

ä@Öë×í�lùÖë±ù�ÕþÛëìäÖ�×ëÝ�Èõ.�ä@ÖëÞõ�ÕHë�
(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)



મનન કરવાથી 
બાબાની �ોપટ� મારી છ�. 
એવો અનુભવ થશે. 
બાબાની �ોપટ�થી ખુશી 
મળશે, વારસો અથા�� 
�ોપટ� પણ લાયક 
બનવાથી મળ� છ�. 

વારસામાં સૌથી પહ�લું શું મ�યું? મનનશિ�થી 
આપણું િચંતન ઘણું સા�ં ચાલશે નહ� તો િચંતનમાં 
કદી અહ� તહ� જશે. મનન કરવાથી બાબાનું જે 
�ાન છ� તે મનને બ� સા�ં લાગે છ�. �દલ અને 
મનનો ઘણો ગાઢ સંબંધ છ�. �દલમાં કોઈ �કારનું 
થોડું પણ દુઃખ છ� તો �ાન એટલું સા�ં નહ� લાગે. 
�ાન સાંભળવા છતાં તવાઈની માફક બુિ� અહ� 
તહ� ભટક� છ�. મન તનમાં ના લાગી �ય, ધનમાં 
ના લાગી �ય, �યાંય �વભાવ સં�કારમાં ના 
લાગે. લોભ, ચોરી, ઠગી કરાવે છ�. મોહ અંદરથી 
દુઃખી કર� છ�. �ોધ તો કોઈ અહ� કરી ના શક�, 
થોડા અવાજને આવેશમાં બોલી શક� છ�. તો 
બોલવા ઉપર �યાન આપો. કોઈ ગમે તેવું બોલે, 
મારી વાણીમાં પ�રવત�ન ના આવે કારણ ક� 
અવાજની દુિનયાથી પર� જવાનું છ�. આ એવો ગુ�ત 
સાચો પુ�ષાથ� હોય. િનરંતર પુ�ષાથ�માં કોઈપણ 
કારણથી ફરક પડે તો તો નુકસાન મને થયું.

પુ�ષાથ�ની સાથે સાથે એટલો �ેમ હોય ક� જે 
કોઈપણ કારણથી ઓછો ના થાય. મનમનાભવનું 
મ�યા�ભવ સાથે ગહન �ડાણ છ�. મનમના-
ભવથી એક તો બાબામાં મન લા�યું, પણ કરવાનું 
શું છ�? તે મ�યા�ભવથી થશે. બાપ મ�યા, ઘર 

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 12 December 2021 Page No. 06

�ાના�ત

‘�ાના�ત’ માિસક આભાર અને અપે�ા

1972ના ��યુઆરીથી િનયિમત રીતે �કાિશત થતી ‘�ાના�ત’ પિ�કાનું આ સળ�ગ 50મું 
વષ� પૂણ� થઈ 51મા વષ�માં �વેશ કરશે. નવા ર����શન મુજબ 15મું વષ� શ� થશે.

ઈ�રીય પ�રવારની અને �ાહકો, શુભે�છકોની મદદને કારણે ‘�ાના�ત’ િનયિમત રીતે 
�કાિશત કરી શ�યા છીએ. કોરોનાને કારણે લોકડાઉન થતાં �ાના�ત �કાિશત કરી શ�યા 
નહોતા. પણ રાબેતા મુજબની પર��થિત થતાં હવે િનયિમત �ગટ થાય છ�. તે માટ� સૌને અિભનંદન.

કોરોનાની મહામારીને લીધે ઑનલાઈન �ાના�ત મૂકતા હતા. �ેસ ચાલુ થતાં આજ સુધીના 
બધા અંકો �ગટ થયા છ�.

‘�ાના�ત’ની િવકાસયા�ામાં લેખકોએ પણ અમૂ�ય ફાળો આ�યો છ�. વષ� દરિમયાન સહયોગ 
આપનાર લેખકોનો અમે હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. નવા વષ�માં આપ સૌનો ઉ�માભય� સહયોગ 
મળશે એવી અપે�ા છ�.

‘�ાના�ત’ના �ાહકો ન�ધવામાં સહયોગી બનનાર ઈ�રીય પ�રવારના સ�યો, 
શુભે�છકોનો પણ હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. 

દીદીના અ�ય� થયા બાદ રાજયોિગની �.ક�. નેહાબેન અમારા માટ� �ેરણા��ોત બ�યાં છ�. 
એમનો િનરંતર સહયોગ અમને મળતો રહ� છ�. અમારા માટ� ખુશીની વાત એ છ� ક� �.ક�. નં�દનીબેને 
અંકોની રવાનગી, તેનો િહસાબ વગેર� કાય� સફળતાપૂવ�ક ઉપાડી લીધું છ�. સાથે સાથે ‘�ાના�ત’ની 
ત�વીરોનું �કાશન કરવાનું પણ તેઓ કર� છ�. �.ક�. િનક��જભાઈ ટાઈટલની �ડઝાઈન બનાવવાનું 
અને મુ�ણકાય� કરવાનું કાય� સુંદર રીતે િનભા�યું છ�. અંકો રવાના કરવા માટ� �.ક�. હ�મંતભાઈ 
અને ટીમના આભારી છીએ. �.ક�. મીનળબેન મોદી િનયિમત ટાઈપ સે�ટ�ગ કરી આપે છ�. િનયિમત 
રીતે ‘�ાના�ત’નું �ી�ટ�ગ સમયસર કરી આપવા માટ� �ીધર �ી�ટસ�ના પણ અમે આભારી છીએ.

અપે�ા

‘�ાના�ત’ની �ાહક સં�યા આપણે વધારવાની છ�. ગુજરાતમાં સેવાક���ો અને 
ગીતાપાઠશાળાઓ (ઈ�રીય �ાનની)માં �િ� થઈ છ�. ગુજરાત બહાર ભારત અને િવદ�શોમાં 
ગુજરાતી ભાષા �ણનાર પ�રવારો છ�. તો સૌના સહયોગ, �ઢ મનોબળથી �ાહક સં�યામાં ન�ધપા� 
�િ� થાય એવી અપે�ા છ�. ‘�ાના�ત’નું લવાજમ યથાવત રહ� છ�. આપ સૌના ઉ�માભયા� 
સહયોગની અપે�ા છ�.

રાજયોિગની ભારતીદીદી
�કાશક અને ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન

�.ક�. કાિલદાસ
તં�ી

અ�તધારા

�વનમુ� અવ�થા એટલે સંબંધમાં બંધનોથી મુ� રહ�વું
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

મ�યું અથા�� મનને ઠ�કાણું મ�યું. િહસાબ �કતાબ 
ના બનાવો. સંબંધમાં હોવા છતાં બંધનમુ� છ�. 
આવી �વનમુ� અવ�થા હોય. બાબા �યાર� 
ગમે �યાં સેવા કરાવે, એમાં બ� તાકાત છ�. એટલે 
કદી સેવા માટ� ના નહ� કહ�વું �ઈએ. આખો �દવસ 
કમ� કરવા છતાં બાબાને એવા યાદ કરો જેથી 
બાબાથી એક��ા સકાશ મળ� તો પછી તે કામ કર� 
છ�, આ ઘણો મોટો ડીપ પુ�ષાથ� છ�. લાંબા સમયની 
યાદ હોય કદી લ�ક તૂટ�લી ના હોય. કોઈપણ 
કારણથી આવી યાદમાં યાદ મળ� છ�. જે �વતઃ જ 
સકાશની લેણદ�ણ કરવામાં આવે છ�. કોઈપણ 
�કારની �ડફ��ટ ના હોય. કોઈની પણ ડીફ�ટ 
�વી. અને એ અનુસાર �યવહાર કરવો અથા�� 
બાબાની આટલી બધી �ોપટ� મળી છ�, એનાથી 
વંિચત રહ�વું. યાદની ખ�ચ જ નહ� હોય તો 
અનુભવ થશે નહ�. િન�યથી પુ�ષાથ� કરો તો 
િવજય મળવાનો જ છ�. આપણને કદી સંશય આવી 
ના શક�, તો હાર પણ થઈ શકતી નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાના�ત

(પેજ નં. 05નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાનેથી

±ë� ìäæÝ� CëHëù� ÃèÞ� ±Þõ� TÝëÕÀ� Èõ.�

±èÙ�Üëhë�ÖõÞù�ç_ìZëMïÖÜë_�µSáõÂ�Èõ.�çëÔÞëÕ×�

±õ�ÕþÝùÃåëâë�çÜëÞ�Èõ.�çëÔÞëÕ×Þù�ÝëìhëÀ�

ßëÉÝùÃÞë� ìÛøë� ìÛøë� ÕþÝùÃù� ¦ëßë� ÕùÖëÞí�

Ç õ Ö Þ ë Þ ù � ì ä À ë ç � À ß í Þ õ � ± Ø ï û Û ð Ö � Õ ì ß H ë ë Ü ù�

Üõâäí� åÀõ� Èõ.� Öõ� ÜëËõ� èëìØýÀ� åðÛÀëÜÞë±ù�

ÕëÌäð_�È\_.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ



મનન કરવાથી 
બાબાની �ોપટ� મારી છ�. 
એવો અનુભવ થશે. 
બાબાની �ોપટ�થી ખુશી 
મળશે, વારસો અથા�� 
�ોપટ� પણ લાયક 
બનવાથી મળ� છ�. 

વારસામાં સૌથી પહ�લું શું મ�યું? મનનશિ�થી 
આપણું િચંતન ઘણું સા�ં ચાલશે નહ� તો િચંતનમાં 
કદી અહ� તહ� જશે. મનન કરવાથી બાબાનું જે 
�ાન છ� તે મનને બ� સા�ં લાગે છ�. �દલ અને 
મનનો ઘણો ગાઢ સંબંધ છ�. �દલમાં કોઈ �કારનું 
થોડું પણ દુઃખ છ� તો �ાન એટલું સા�ં નહ� લાગે. 
�ાન સાંભળવા છતાં તવાઈની માફક બુિ� અહ� 
તહ� ભટક� છ�. મન તનમાં ના લાગી �ય, ધનમાં 
ના લાગી �ય, �યાંય �વભાવ સં�કારમાં ના 
લાગે. લોભ, ચોરી, ઠગી કરાવે છ�. મોહ અંદરથી 
દુઃખી કર� છ�. �ોધ તો કોઈ અહ� કરી ના શક�, 
થોડા અવાજને આવેશમાં બોલી શક� છ�. તો 
બોલવા ઉપર �યાન આપો. કોઈ ગમે તેવું બોલે, 
મારી વાણીમાં પ�રવત�ન ના આવે કારણ ક� 
અવાજની દુિનયાથી પર� જવાનું છ�. આ એવો ગુ�ત 
સાચો પુ�ષાથ� હોય. િનરંતર પુ�ષાથ�માં કોઈપણ 
કારણથી ફરક પડે તો તો નુકસાન મને થયું.

પુ�ષાથ�ની સાથે સાથે એટલો �ેમ હોય ક� જે 
કોઈપણ કારણથી ઓછો ના થાય. મનમનાભવનું 
મ�યા�ભવ સાથે ગહન �ડાણ છ�. મનમના-
ભવથી એક તો બાબામાં મન લા�યું, પણ કરવાનું 
શું છ�? તે મ�યા�ભવથી થશે. બાપ મ�યા, ઘર 
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�ાના�ત

‘�ાના�ત’ માિસક આભાર અને અપે�ા

1972ના ��યુઆરીથી િનયિમત રીતે �કાિશત થતી ‘�ાના�ત’ પિ�કાનું આ સળ�ગ 50મું 
વષ� પૂણ� થઈ 51મા વષ�માં �વેશ કરશે. નવા ર����શન મુજબ 15મું વષ� શ� થશે.

ઈ�રીય પ�રવારની અને �ાહકો, શુભે�છકોની મદદને કારણે ‘�ાના�ત’ િનયિમત રીતે 
�કાિશત કરી શ�યા છીએ. કોરોનાને કારણે લોકડાઉન થતાં �ાના�ત �કાિશત કરી શ�યા 
નહોતા. પણ રાબેતા મુજબની પર��થિત થતાં હવે િનયિમત �ગટ થાય છ�. તે માટ� સૌને અિભનંદન.

કોરોનાની મહામારીને લીધે ઑનલાઈન �ાના�ત મૂકતા હતા. �ેસ ચાલુ થતાં આજ સુધીના 
બધા અંકો �ગટ થયા છ�.

‘�ાના�ત’ની િવકાસયા�ામાં લેખકોએ પણ અમૂ�ય ફાળો આ�યો છ�. વષ� દરિમયાન સહયોગ 
આપનાર લેખકોનો અમે હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. નવા વષ�માં આપ સૌનો ઉ�માભય� સહયોગ 
મળશે એવી અપે�ા છ�.

‘�ાના�ત’ના �ાહકો ન�ધવામાં સહયોગી બનનાર ઈ�રીય પ�રવારના સ�યો, 
શુભે�છકોનો પણ હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. 

દીદીના અ�ય� થયા બાદ રાજયોિગની �.ક�. નેહાબેન અમારા માટ� �ેરણા��ોત બ�યાં છ�. 
એમનો િનરંતર સહયોગ અમને મળતો રહ� છ�. અમારા માટ� ખુશીની વાત એ છ� ક� �.ક�. નં�દનીબેને 
અંકોની રવાનગી, તેનો િહસાબ વગેર� કાય� સફળતાપૂવ�ક ઉપાડી લીધું છ�. સાથે સાથે ‘�ાના�ત’ની 
ત�વીરોનું �કાશન કરવાનું પણ તેઓ કર� છ�. �.ક�. િનક��જભાઈ ટાઈટલની �ડઝાઈન બનાવવાનું 
અને મુ�ણકાય� કરવાનું કાય� સુંદર રીતે િનભા�યું છ�. અંકો રવાના કરવા માટ� �.ક�. હ�મંતભાઈ 
અને ટીમના આભારી છીએ. �.ક�. મીનળબેન મોદી િનયિમત ટાઈપ સે�ટ�ગ કરી આપે છ�. િનયિમત 
રીતે ‘�ાના�ત’નું �ી�ટ�ગ સમયસર કરી આપવા માટ� �ીધર �ી�ટસ�ના પણ અમે આભારી છીએ.

અપે�ા

‘�ાના�ત’ની �ાહક સં�યા આપણે વધારવાની છ�. ગુજરાતમાં સેવાક���ો અને 
ગીતાપાઠશાળાઓ (ઈ�રીય �ાનની)માં �િ� થઈ છ�. ગુજરાત બહાર ભારત અને િવદ�શોમાં 
ગુજરાતી ભાષા �ણનાર પ�રવારો છ�. તો સૌના સહયોગ, �ઢ મનોબળથી �ાહક સં�યામાં ન�ધપા� 
�િ� થાય એવી અપે�ા છ�. ‘�ાના�ત’નું લવાજમ યથાવત રહ� છ�. આપ સૌના ઉ�માભયા� 
સહયોગની અપે�ા છ�.

રાજયોિગની ભારતીદીદી
�કાશક અને ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન

�.ક�. કાિલદાસ
તં�ી

અ�તધારા

�વનમુ� અવ�થા એટલે સંબંધમાં બંધનોથી મુ� રહ�વું
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

મ�યું અથા�� મનને ઠ�કાણું મ�યું. િહસાબ �કતાબ 
ના બનાવો. સંબંધમાં હોવા છતાં બંધનમુ� છ�. 
આવી �વનમુ� અવ�થા હોય. બાબા �યાર� 
ગમે �યાં સેવા કરાવે, એમાં બ� તાકાત છ�. એટલે 
કદી સેવા માટ� ના નહ� કહ�વું �ઈએ. આખો �દવસ 
કમ� કરવા છતાં બાબાને એવા યાદ કરો જેથી 
બાબાથી એક��ા સકાશ મળ� તો પછી તે કામ કર� 
છ�, આ ઘણો મોટો ડીપ પુ�ષાથ� છ�. લાંબા સમયની 
યાદ હોય કદી લ�ક તૂટ�લી ના હોય. કોઈપણ 
કારણથી આવી યાદમાં યાદ મળ� છ�. જે �વતઃ જ 
સકાશની લેણદ�ણ કરવામાં આવે છ�. કોઈપણ 
�કારની �ડફ��ટ ના હોય. કોઈની પણ ડીફ�ટ 
�વી. અને એ અનુસાર �યવહાર કરવો અથા�� 
બાબાની આટલી બધી �ોપટ� મળી છ�, એનાથી 
વંિચત રહ�વું. યાદની ખ�ચ જ નહ� હોય તો 
અનુભવ થશે નહ�. િન�યથી પુ�ષાથ� કરો તો 
િવજય મળવાનો જ છ�. આપણને કદી સંશય આવી 
ના શક�, તો હાર પણ થઈ શકતી નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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(પેજ નં. 05નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાનેથી

±ë� ìäæÝ� CëHëù� ÃèÞ� ±Þõ� TÝëÕÀ� Èõ.�

±èÙ�Üëhë�ÖõÞù�ç_ìZëMïÖÜë_�µSáõÂ�Èõ.�çëÔÞëÕ×�

±õ�ÕþÝùÃåëâë�çÜëÞ�Èõ.�çëÔÞëÕ×Þù�ÝëìhëÀ�

ßëÉÝùÃÞë� ìÛøë� ìÛøë� ÕþÝùÃù� ¦ëßë� ÕùÖëÞí�

Ç õ Ö Þ ë Þ ù � ì ä À ë ç � À ß í Þ õ � ± Ø ï û Û ð Ö � Õ ì ß H ë ë Ü ù�

Üõâäí� åÀõ� Èõ.� Öõ� ÜëËõ� èëìØýÀ� åðÛÀëÜÞë±ù�

ÕëÌäð_�È\_.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ
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કરવામાં આવે છ� માટ� તેના લાભ ઉપર પણ 
આપણો અિધકાર હોવો જ �ઈએ અને ઉ�ોગમાં 
તન તથા મનનો ઉપયોગ કરવા ઉપરાંત તેમાં પૈસા 
પણ રોકવામાં આવે છ�, �ખમ પણ લેવામાં આવે 
છ�. પહ�લ પણ કરવામાં આવે છ� અને �યવસાય 
તથા સૂઝને પણ એમાં વાપરવામાં આવે છ�. માટ� જ 
આમાં લાભની ચે�ા વાપરવામાં આવે છ�. પરંતુ 
યાદ રાખો ક� ધન અથવા લાભ �ણ �કારના હો 
છ�. ધણાં એવા ધંધા પણ હો છ� ક� જેમાં બી�નું ભલું 
થાય, તેમને નુકસાન ન થાય અને સાથે સાથે 
આપણને પણ લાભ થાય તો આ ધન દૂધના જેવું 
છ�. જેમ પૈસાને પણ આપણે દૂધથી ધોઈને લ�મીની 
પૂ�માં રાખીએ છીએ આ એવું જ પિવ� ધન છ� ક� 
આમાં તમારા મનમાં બી�ના ��યે પણ શુભ 
ભાવના અને શુભ કામના છ�.

� ક� �યાપાર અને ઉ�ોગની રીિત નીિત 
મોટ� ભાગે તો િવિધવ� અને �યવ��થત હોય છ�, 
પરંતુ એમાં ઘણી વખત લેણદ�ણ ન ઈ�છવા છતાં 
પણ �યવહારની ઉ�મતાથી નીચલા �તરની �વા 
મળ� છ�. આ �કાર� �ા�ત થતું ધન પાણી િમિ�ત 
દૂધની સમાન છ�. આનાથી સુખ પણ એટલાં જ 
�માણમાં �ા�ત થશે.

� કોઈનો ધંધો એવો હોય ક� જેમાં બી� 
�યિ� એવો અનુભવ કર� છ� ક� આ સોદો બરાબર 
નથી અને વળી તે મજબૂરીથી અથવા દુઃખી થઈને 
આ સોદો કર� તો તેની તે કમાણી તામિસક ગણાય. 
જેમાં સોદો કરવાવાળો પાછળથી પ�તાતો હોય, 
અને તેના મનમાં લેશ મા� પણ દુઃખ પેદા થાય તો 
તે ધન સુખો�પાદક નથી. માટ� � દુઃખથી બચવા 
ઈ�છતા હોય અને સુખો�પાદક ધનનું ઉપાજ�ન 

સંસારમાં સુખ સુિવધા 
માટ� ધન આવ�યક છ�. 
એટલે ધન કમાઓ પરંતુ 
એવી રીતે ધન ન કમાઓ 
ક� જેનાથી મનને સદા 
િચંતા જ ર�ા કર�. એવા 
ધનથી શું ફાયદો જેનાથી

�દય રોગ અથવા ર�ચાપ (બી.પી.) વધતું જ 
રહ�? યાદ રાખો ક� ધન �વન માટ� છ� - �વન ધન 
માટ� નથી. જે ધનથી ઊંઘ આવવી પણ મુ�ક�લ 
બની �ય એવું ધન કમાવવાથી શું સુખ? માટ� જ 
�વનમાં સંયમ, િનયમ અને િવિધ-િવધાન તથા 
આચાર �યવહારની ઉ�મ મયા�દાને સામે રાખીને 
ધન કમાઓ.

એવા ઉપાયથી પણ ધન ન કમાઓ ક� જેમાં 
સદાય ભય લા�યા કર�. ભયમાં �વવું એ કાંઈ 
�વન છ�? ભય સરકારનો હોય, ચોરનો હોય 
અથવા યમનો હોય - તો તે ભય કહ�વાય. ભય તો 
તન અને મન બ�ને માટ� હાિનકારક છ�, આ�મ 
પીડાનું પણ આજ કારણ છ�. ધન ખર�ખર તો ખુશી 
આપવાવાળું હોવું �ઈએ. �યાર� ભય તો કાંટાની 
શ�યાની જેમ છ�, ના ના, �ાણ પર પહાડની જેમ 
છ�. માટ� જ ધન કમાઓ પરંતુ એવા �ય�ોથી 
જેમાં સાથે ભય ન હો. � ધન આવે ને સાથે ભયને 
પણ લાવે તો સમ� લેવું ક� �યાંક ક�ઈક ભૂલ છ�. 
�યાંક ક�ઈક િનયમોનો ભંગ છ�. માટ� જ તેને 
સુધારી નાખો. કદાચ એના પછી પણ ભય રહ� તો 
�ભુની શરણમાં આવો. તેનાથી ભય ભાગી જશે.

�યાપાર અને ઉ�ોગથી અથ�લાભ તો થવો જ 
�ઈએ. કોઈપણ �યવસાય કમાવવા માટ� જ 
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સંસાર�પી કમ��ે�માં કમ��પી બીજ તો એ પણ 
વાવેજ છ�. ખેતરમાં નાખવામાં આવેલા બીજને 
અનુક�ળ જળ, વાયુ તથા ધરતી ન મળ� તો તે બીજ 
પણ અંક��રત નથી થતું. પરંતુ કમ��પી બીજ તો 
અવ�ય જ કાંટા �પે �લની �યારી અથવા તો 
ફળદાર ��ના �પમાં સામે આવે જ છ�. દર�ક 
મનુ�ય �ણતો અને માનતો હોય છ� ક�, કમ�નું ફળ 
મનુ�યની સામે આવે જ છ� અને તેને ભોગવવાનું 
રહ� છ� જ. છતાં મનુ�ય આ રહ�યને ભૂલી ક�મ �ય 
છ�? �યાપાર અથવા ઉ�ોગના કાય�માં પરોવાયેલા 
મનુ�યના મનમાંથી આ વાત િવ��ત ક�મ થઈ �ય 
છ�? તેના મનમાં હોવા છતાં તેની અવગણના ક�મ 
કર� છ�? ‘જેવું વાવશો તેવું લણશો’ આ િસ�ાંતને 
સમજવા છતાં મનુ�ય ઘણીવાર કાંટા વાવવા જેવું 
કમ� ક�મ કર� છ�?

જરા િવચારવાથી આ રહ�ય સામે આવશે ક� 
આમ તો મનુ�ય પુ�, પૌ� યા ��ી, બેટીની 
મોહ�ળમાં ફસાઈ �ય છ�. અથવા તો લોભ જ 
તેના િવવેક ઉપર પ�ી બાંધી દ� છ�. અથવા એમ 
કહી શકાય ક� એની આ��મક દુબ�ળતા તેને 
પ�ર��થિત યા �લોભનને વશીભૂત કરી દ� છ�. માટ� 
આ�માને બળવાન બનાવવાની સહજ િવિધને 
�ણવી જ�રી છ�. આજે પણ ધનવાન લોકો 
આ��મક ���થી મહાન લોકોને આમંિ�ત કરીને 
તેમના આશીવા�દ �ા�ત કર� છ�. અથવા તેમને તેઓ 
પોતાની ગાદી પર િબરાજવા માટ� �ાથ�ના કર� છ�. 
�યાર� � તેઓ �વયં જ મહાનતાનો ક�ઈક અંશ 
ધારણ કરી લે તો �વયં જ િસિ� �વ�પ બની જશે. 
એમના પોતાના હાથમાં બરકત અને �િ� આવી 
જશે.

ધન કમાઓ પરંતુ બી�ની ઈ�યા� કરી 
વેર�િ�થી ન કમાઓ. દર�ક આ�માનાં કમ� અને 
�ાર�ધ અલગ અલગ છ�. તો પછી મનુ�ય બી� 

કરવા ઈ�છતા હોય તો પહ�લા જણાવેલા િસ�ાંતને 
સામે રાખો.

ધનથી મનુ�યને ઘણા લાભ થાય છ�. તે 
ખુશીની વાત છ�. પરંતુ વધાર� લાભ અથવા વધાર� 
ધનનું અિભમાન તો નજ આવવું �ઈએ. 
વા�તવમાં �યાપાર અથવા ઉ�ોગ ધન લાભ માટ� 
કરવામાં આવે છ�. અિભમાનની ઉ�પિ� માટ� નહ�. 
અિભમાની મનુ�ય તો બી�ની પાસે માન શાનની 
ભીખ માંગે છ�. અિભમાની �યિ� �વયં પોતાને 
ક�ઈક ઊંચો સમજે છ�. પરંતુ બી� લોકોના મનમાં 
એના ��યે માન નથી હોતું. માટ� ધન કમાઓ પરંતુ 
સાથે અિભમાનને તો ન જ આવવા દો. ધન એક 
શિ� છ�. શિ� ગવ� માટ� નથી, ઉ�પાદન અથવા 
સેવાના માટ� હોય છ�. માટ� જ ધનને સુખ અને 
સેવામાં લગાઓ. યાદ રાખો સંસારમાં એક એકથી 
ચ�ડયાતી ધનવાન �યિ�ઓ છ�. ધન સદા 
કોઈની પાસે એકસમાન રહ�તું પણ નથી માટ� 
ધનનો ગવ� િમ�યા ગવ� છ�.

�યાપાર અને ઉ�ોગમાં �યાર�ક મંદી પણ 
�વા મળ� છ�. એમાં �યાર�ક નુકસાનીની 
પ�ર��થિત પણ સ��ય શક� છ�. આ સંસારમાં 
પ�રવત�ન ચ�થી ઘણા અવાંિછત પ�રવત�ન પણ 
થતાં જ રહ� છ�. િવકટ પ�ર��થિતમાં િહ�મત હારવી 
અથા�� િવકટ પ�ર��થિતને વધાર� ક�મય 
બનાવી દ�વી. �દવસભરમાં સૂય�ની પણ �ણ 
અવ�થાઓ હોય છ� એવી જ રીતે આપણે પણ 
િવચારવું �ઈએ ક� આપણી આ પ�ર��થિત પણ 
પસાર થઈ જશે. આપની સવ� િચંતા �ભુને સ�પી દો 
અને િચંતાની જ�યાએ ઈ�ર િચંતન કરો. �ભુ 
િચંતનની િવિધ શીખી લો તો ચઢતી કલાના �દવસો 
આવી જશે.

� કોઈ મનુ�ય �યાપારી અથવા ઉ�ોગપિત 
હોય તો તે પણ એક �કાર� ખેડૂત છ�. કારણ ક� આ 

ધન કમાઓ પરંતુ ક�વી રીતે?
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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કરવામાં આવે છ� માટ� તેના લાભ ઉપર પણ 
આપણો અિધકાર હોવો જ �ઈએ અને ઉ�ોગમાં 
તન તથા મનનો ઉપયોગ કરવા ઉપરાંત તેમાં પૈસા 
પણ રોકવામાં આવે છ�, �ખમ પણ લેવામાં આવે 
છ�. પહ�લ પણ કરવામાં આવે છ� અને �યવસાય 
તથા સૂઝને પણ એમાં વાપરવામાં આવે છ�. માટ� જ 
આમાં લાભની ચે�ા વાપરવામાં આવે છ�. પરંતુ 
યાદ રાખો ક� ધન અથવા લાભ �ણ �કારના હો 
છ�. ધણાં એવા ધંધા પણ હો છ� ક� જેમાં બી�નું ભલું 
થાય, તેમને નુકસાન ન થાય અને સાથે સાથે 
આપણને પણ લાભ થાય તો આ ધન દૂધના જેવું 
છ�. જેમ પૈસાને પણ આપણે દૂધથી ધોઈને લ�મીની 
પૂ�માં રાખીએ છીએ આ એવું જ પિવ� ધન છ� ક� 
આમાં તમારા મનમાં બી�ના ��યે પણ શુભ 
ભાવના અને શુભ કામના છ�.

� ક� �યાપાર અને ઉ�ોગની રીિત નીિત 
મોટ� ભાગે તો િવિધવ� અને �યવ��થત હોય છ�, 
પરંતુ એમાં ઘણી વખત લેણદ�ણ ન ઈ�છવા છતાં 
પણ �યવહારની ઉ�મતાથી નીચલા �તરની �વા 
મળ� છ�. આ �કાર� �ા�ત થતું ધન પાણી િમિ�ત 
દૂધની સમાન છ�. આનાથી સુખ પણ એટલાં જ 
�માણમાં �ા�ત થશે.

� કોઈનો ધંધો એવો હોય ક� જેમાં બી� 
�યિ� એવો અનુભવ કર� છ� ક� આ સોદો બરાબર 
નથી અને વળી તે મજબૂરીથી અથવા દુઃખી થઈને 
આ સોદો કર� તો તેની તે કમાણી તામિસક ગણાય. 
જેમાં સોદો કરવાવાળો પાછળથી પ�તાતો હોય, 
અને તેના મનમાં લેશ મા� પણ દુઃખ પેદા થાય તો 
તે ધન સુખો�પાદક નથી. માટ� � દુઃખથી બચવા 
ઈ�છતા હોય અને સુખો�પાદક ધનનું ઉપાજ�ન 

સંસારમાં સુખ સુિવધા 
માટ� ધન આવ�યક છ�. 
એટલે ધન કમાઓ પરંતુ 
એવી રીતે ધન ન કમાઓ 
ક� જેનાથી મનને સદા 
િચંતા જ ર�ા કર�. એવા 
ધનથી શું ફાયદો જેનાથી

�દય રોગ અથવા ર�ચાપ (બી.પી.) વધતું જ 
રહ�? યાદ રાખો ક� ધન �વન માટ� છ� - �વન ધન 
માટ� નથી. જે ધનથી ઊંઘ આવવી પણ મુ�ક�લ 
બની �ય એવું ધન કમાવવાથી શું સુખ? માટ� જ 
�વનમાં સંયમ, િનયમ અને િવિધ-િવધાન તથા 
આચાર �યવહારની ઉ�મ મયા�દાને સામે રાખીને 
ધન કમાઓ.

એવા ઉપાયથી પણ ધન ન કમાઓ ક� જેમાં 
સદાય ભય લા�યા કર�. ભયમાં �વવું એ કાંઈ 
�વન છ�? ભય સરકારનો હોય, ચોરનો હોય 
અથવા યમનો હોય - તો તે ભય કહ�વાય. ભય તો 
તન અને મન બ�ને માટ� હાિનકારક છ�, આ�મ 
પીડાનું પણ આજ કારણ છ�. ધન ખર�ખર તો ખુશી 
આપવાવાળું હોવું �ઈએ. �યાર� ભય તો કાંટાની 
શ�યાની જેમ છ�, ના ના, �ાણ પર પહાડની જેમ 
છ�. માટ� જ ધન કમાઓ પરંતુ એવા �ય�ોથી 
જેમાં સાથે ભય ન હો. � ધન આવે ને સાથે ભયને 
પણ લાવે તો સમ� લેવું ક� �યાંક ક�ઈક ભૂલ છ�. 
�યાંક ક�ઈક િનયમોનો ભંગ છ�. માટ� જ તેને 
સુધારી નાખો. કદાચ એના પછી પણ ભય રહ� તો 
�ભુની શરણમાં આવો. તેનાથી ભય ભાગી જશે.

�યાપાર અને ઉ�ોગથી અથ�લાભ તો થવો જ 
�ઈએ. કોઈપણ �યવસાય કમાવવા માટ� જ 
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સંસાર�પી કમ��ે�માં કમ��પી બીજ તો એ પણ 
વાવેજ છ�. ખેતરમાં નાખવામાં આવેલા બીજને 
અનુક�ળ જળ, વાયુ તથા ધરતી ન મળ� તો તે બીજ 
પણ અંક��રત નથી થતું. પરંતુ કમ��પી બીજ તો 
અવ�ય જ કાંટા �પે �લની �યારી અથવા તો 
ફળદાર ��ના �પમાં સામે આવે જ છ�. દર�ક 
મનુ�ય �ણતો અને માનતો હોય છ� ક�, કમ�નું ફળ 
મનુ�યની સામે આવે જ છ� અને તેને ભોગવવાનું 
રહ� છ� જ. છતાં મનુ�ય આ રહ�યને ભૂલી ક�મ �ય 
છ�? �યાપાર અથવા ઉ�ોગના કાય�માં પરોવાયેલા 
મનુ�યના મનમાંથી આ વાત િવ��ત ક�મ થઈ �ય 
છ�? તેના મનમાં હોવા છતાં તેની અવગણના ક�મ 
કર� છ�? ‘જેવું વાવશો તેવું લણશો’ આ િસ�ાંતને 
સમજવા છતાં મનુ�ય ઘણીવાર કાંટા વાવવા જેવું 
કમ� ક�મ કર� છ�?

જરા િવચારવાથી આ રહ�ય સામે આવશે ક� 
આમ તો મનુ�ય પુ�, પૌ� યા ��ી, બેટીની 
મોહ�ળમાં ફસાઈ �ય છ�. અથવા તો લોભ જ 
તેના િવવેક ઉપર પ�ી બાંધી દ� છ�. અથવા એમ 
કહી શકાય ક� એની આ��મક દુબ�ળતા તેને 
પ�ર��થિત યા �લોભનને વશીભૂત કરી દ� છ�. માટ� 
આ�માને બળવાન બનાવવાની સહજ િવિધને 
�ણવી જ�રી છ�. આજે પણ ધનવાન લોકો 
આ��મક ���થી મહાન લોકોને આમંિ�ત કરીને 
તેમના આશીવા�દ �ા�ત કર� છ�. અથવા તેમને તેઓ 
પોતાની ગાદી પર િબરાજવા માટ� �ાથ�ના કર� છ�. 
�યાર� � તેઓ �વયં જ મહાનતાનો ક�ઈક અંશ 
ધારણ કરી લે તો �વયં જ િસિ� �વ�પ બની જશે. 
એમના પોતાના હાથમાં બરકત અને �િ� આવી 
જશે.

ધન કમાઓ પરંતુ બી�ની ઈ�યા� કરી 
વેર�િ�થી ન કમાઓ. દર�ક આ�માનાં કમ� અને 
�ાર�ધ અલગ અલગ છ�. તો પછી મનુ�ય બી� 

કરવા ઈ�છતા હોય તો પહ�લા જણાવેલા િસ�ાંતને 
સામે રાખો.

ધનથી મનુ�યને ઘણા લાભ થાય છ�. તે 
ખુશીની વાત છ�. પરંતુ વધાર� લાભ અથવા વધાર� 
ધનનું અિભમાન તો નજ આવવું �ઈએ. 
વા�તવમાં �યાપાર અથવા ઉ�ોગ ધન લાભ માટ� 
કરવામાં આવે છ�. અિભમાનની ઉ�પિ� માટ� નહ�. 
અિભમાની મનુ�ય તો બી�ની પાસે માન શાનની 
ભીખ માંગે છ�. અિભમાની �યિ� �વયં પોતાને 
ક�ઈક ઊંચો સમજે છ�. પરંતુ બી� લોકોના મનમાં 
એના ��યે માન નથી હોતું. માટ� ધન કમાઓ પરંતુ 
સાથે અિભમાનને તો ન જ આવવા દો. ધન એક 
શિ� છ�. શિ� ગવ� માટ� નથી, ઉ�પાદન અથવા 
સેવાના માટ� હોય છ�. માટ� જ ધનને સુખ અને 
સેવામાં લગાઓ. યાદ રાખો સંસારમાં એક એકથી 
ચ�ડયાતી ધનવાન �યિ�ઓ છ�. ધન સદા 
કોઈની પાસે એકસમાન રહ�તું પણ નથી માટ� 
ધનનો ગવ� િમ�યા ગવ� છ�.

�યાપાર અને ઉ�ોગમાં �યાર�ક મંદી પણ 
�વા મળ� છ�. એમાં �યાર�ક નુકસાનીની 
પ�ર��થિત પણ સ��ય શક� છ�. આ સંસારમાં 
પ�રવત�ન ચ�થી ઘણા અવાંિછત પ�રવત�ન પણ 
થતાં જ રહ� છ�. િવકટ પ�ર��થિતમાં િહ�મત હારવી 
અથા�� િવકટ પ�ર��થિતને વધાર� ક�મય 
બનાવી દ�વી. �દવસભરમાં સૂય�ની પણ �ણ 
અવ�થાઓ હોય છ� એવી જ રીતે આપણે પણ 
િવચારવું �ઈએ ક� આપણી આ પ�ર��થિત પણ 
પસાર થઈ જશે. આપની સવ� િચંતા �ભુને સ�પી દો 
અને િચંતાની જ�યાએ ઈ�ર િચંતન કરો. �ભુ 
િચંતનની િવિધ શીખી લો તો ચઢતી કલાના �દવસો 
આવી જશે.

� કોઈ મનુ�ય �યાપારી અથવા ઉ�ોગપિત 
હોય તો તે પણ એક �કાર� ખેડૂત છ�. કારણ ક� આ 

ધન કમાઓ પરંતુ ક�વી રીતે?
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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સાથે પોતાની તુલના ક�મ કર� છ�? કોઈને �ઈને 
�વયં પણ એવા જ બનવાની કોિશશ કરવી 
અથા�� તેના િશ�ય અથવા અનુચર બનવું એવું જ 
છ�. કોઈને વધાર� ધનવાન બનતા �ઈને તેના જેવા 
ધનવાન બનવાનો �ય� કરવો એનો અથ� એ 
થાય ક� �વયંને જ તેનાથી પણ ઉતરતી ક�ાના 
માનવા. આ તો આ�મ સ�માનને ગુમાવવા જેવી 
વાત છ�. �વમાનમાં રહીને જ ધન કમાવવું યો�ય 
છ�. ઈ�યા�થી તો સુખમાં દુઃખ િમિ�ત થઈ �ય છ�.

ઘણા લોકો પૈસાને (ધનને) ‘લ�મી’ અને 
પૈસાને નગદ નારાયણ કહ� છ�. લોકો �દવાળીના 
અવસર પર �ી લ�મી અને �ી નારાયણની પૂ� 
પણ કર� છ�. પરંતુ �ી લ�મી અને �ી નારાયણને 
તો તેમના િચ�ોમાં કમલ પુ�પો ઉપર બતાવવામાં 
આવે છ�. �ી લ�મીનું એક નામ ‘કમલા’ અને �ી 
નારાયણનું એક નામ ‘કમલાપિત’ પણ છ�. આમ 
�ઈએ તો �ી લ�મી અને �ી નારાયણનો આધાર 
તો કમલ જ છ�. કમળ પુ�પ સમાન પિવ� બનવાના 
કારણે તો તેમણે આ મહાન દ�વી અને દ�વ પદ �ા�ત 
કયુ� છ�. તેઓ પૂ�ય બ�યા અને િવરાટ ધન તથા 
ઐ�ય�ના માિલક બ�યા. માટ� ધન કમાવવા માટ� 
�યાપાર અને ઉ�ોગ કરવા છતાં � આપણે 
આપણા �વનને કમળ સમાન બનાવી દઈશું તો 
આપણે �વયં જ તેમના સમાન બની શક�શું. ‘ધન’ 
યા નગદ �ી નારાયણને જ ઈ� માનીને 
�વનભર તેની સાધનામાં પરોવાયેલા રહ�વાને 
બદલે �યિ� ધન કમાવવા છતાં � �ી લ�મી 
અને �ી નારાયણ જેવા �વનના ઉ���યને સામે 
રાખીને આગળ વધે તો તેમાં તેનાં �વનની 
વા�તિવક સફળતા છ�. લ�મી અથા�� ‘જે લ�માં 
��થત હોય.’ માટ� જ આપણે કહીએ પણ છીએ ક� 
‘નર � એવી કરણી કર� ક� નરમાંથી નારાયણ 
બને અને નારી � એવી કરણી કર� જે નારીમાંથી 

�ી લ�મી બને.’ આ અનુસાર �વનને બનાવતા 
�યાપાર અથવા ઉ�ોગ કરવાથી સાચા સુખની 
�ા��ત થાય છ�.

મનુ�યે યાદ રાખવું �ઈએ ક� ધન એક 
સાધન છ�. કોઈ િસિ� નથી. માટ� જ તેને સાધન 
માનીને કમાવું �ઈએ અને �વનની િસિ� માટ� 
તેનો ઉપોગ કરવો �ઈએ. મનુ�ય � પોતાનું 
આખું �વન સાધનને જ ભેગું કરવામાં લગાવી 
દ�શે તો પછી તે િસિ� માટ� તેનો �યોગ કરી િસિ� 
�વ�પ �યાર� બનશે? માટ� જ એક તો ધન એવા 
�ય�થી કમાયેલું હોવું �ઈએ જે િસિ�થી વંિચત 
ન કરી દ� અને બીજું આખું �વન જ એના 
ઉપાજ�નમાં ન લગાવી દ�વામાં આવે. મનુ�યે 
પોતાના �દવસભરના સમયને પણ �યવ��થત રીતે 
વહ�ચી લેવો �ઈએ. તેમણે થોડો સમય �યાપાર 
અથવા ઉ�ોગમાં, થોડો સમય ઘરના સ�યો 
પાછળ, થોડો સમય િમ�જનોની સાથે રહ�વામાં 
વીતાવવો અને થોડો સમય �વનની પરમ 
િસિ�માં પણ િનિ�ત �પથી વાપરવો �ઈએ. 
પરમા�મા પણ આપણા માત-િપતા િશ�ક-સતગુ� 
તથા સવ��વ છ� વળી તે જ િવિધ તથા િસિ�ના 
દાતા પણ છ� માટ� જ તેમની સાથે �વનને �વવું 
અથા�� તેમની સાથે મન ન લગાવવું ન પરોવવું એ 
પણ એક મોટી ભૂલ છ�.

�યાપાર અને ઉ�ોગમાં પણ લેણદ�ણના 
�પમાં કમ� થાય છ�, તેને આવક અથવા �યય ઋણ 
અથવા સંપિ�ના ખાતામાં ચઢાવી દ�વામાં આવે છ�. 
ઠીક એવી જ રીતે �વનના દર�ક કમ�થી કમ�નું 
ખાતું બને છ�. આ ખાતું ઋણા�મક પણ હોઈ શક� 
છ�, ગુણા�મક અથવા લાભા�મક પણ હોઈ શક�. 
માટ� જ દર�ક �યિ�એ �યાનમાં રાખવું �ઈએ ક� 
જે કમ� �� કરી ર�ો છું. એનાથી મારા કમ�ના 
િહસાબ �કતાબ તો નથી બનતાને? નહ� તો એમ 
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�ાસનું પ�રણામ છ�. આ �ેતાયુગનું �તીક છ�, 
�ેતામાં પિવ�તાની કળાઓ ઓછી હોય છ�. 
આગળ ચાલીને ભુ� િવ�� �દશામાં અથા�� ડાબી 
બાજુમાં �વા મળ� છ�. આ વામ માગ�ની સંક�તક છ�. 
�ાપરયુગના મનુ�યનો �યવહાર િવક�ત થઈ �ય 
છ�. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર પણ �યાર� જ 
શ� થાય છ�. સતયુગ અને �ેતાયુગ પિવ�તાના 
યુગ હતા. જેમાં �યાપાર અથવા લેણદ�ણમાં પણ 
�ેહ હતો અને બધા જ એકબી�ને આપવામાં જ 
ખુશી અનુભવતા હતા. �યાં �વાથ� પરક લોભ �િ� 
ન હતી. પરંતુ �ાપરયુગમાં મનુ�યમાં ‘મા�ં-
તા�ં’નો ભાવ ��ત થયો. મોહ અને લોભ�િ� 
પણ થોડી ઘણી મા�ામાં ��ત થઈ હતી. મનુ�ય 
ધન ભેગુ કરવાની ��િ�ઓ યુ� બ�યો હતો. 
ધીર� ધીર� આ અશુ� ��િ�ઓ બળવાન બનતી 
ગઈ અને આગળ અંતે કિળયુગ આ�યો આને જ 
વામ �દશામાં ઊ�વ�ગિતની ભુ�ના �પમાં �દિશ�ત 
કરવામાં આવેલ છ�. કિળયુગના અંતમાં તો 
�યાપાર તથા �યવહારમાં લોભ, �વાથ�, શોષણ 
વગેર� પણ �ધાન થતા ગયા, ભેળસેળ બનાવટ, 
દગાબા�, લૂંટફાટ વગેર�ની અિત થઈ ગઈ. દર�ક 
ધંધામાં જુઠાણું વધતું જ ગયું. મનુ�ય જૂઠ, લાંચ, 
કરચોરી, ભેળસેળ તેમજ અ�યને દુઃખ આપીને 
કમાવવામાં જરા ખોટું માનતો નથી, પરંતુ તે એમ 
સમજતો હોય છ� ક� આના વગર તો ધંધો ચાલે જ 
નહ�, ધંધામાં કાંઈ ફાયદો જ ન થાય - સરકાર 
પણ જનતા ઉપર દર વષ� અિધકમાં અિધક કર 
નાખીને લોકોને કરથી બચવાનો ઉપાય િવચારવા 
માટ� મજબૂર કરતી હોય છ� જ આથી તેમને કર 
િવભાગ તેમજ િહ�સક ત�વોનો પણ સતત ભય રહ� 
છ�. આવો જ ઘોર કિળયુગ અ�યાર� ચાલી ર�ો છ�.

આપણે �ણીએ જ છીએ ક� કિળયુગ પછી 
ફરી સતયુગ આવે જ છ�. સતયુગમાં દર�ક 

ના બને ક� કમ�ના �યાપારમાં મનુ�ય પોતાનું 
નુકસાન કરી બેસે. આમ તો �થમ �દવસથી �તાં 
તો શ�આતમાં એમાં લાભ જ થઈ ર�ો હોય છ� ક� 
જે �યિ�એ ન�ક અથવા દૂરના ભિવ�યમાં પણ 
ચૂકવવાનું તો રહ� જ છ�.

�ાચીન રીત�રવાજ અનુસાર �યાપારી લોકો 
પોતાની ગાદી ન�ક અથવા પોતાના કોઈપણ 
ખાતાના આરંભમાં �વ��તક અં�કત કર� છ�. 
દીપાવલી જે �યાપાર અને વાિણ�યવાળાઓનો 
િવશેષ તહ�વાર છ�, તે અવસર પર પણ તેઓ 
�વ��તક અં�કત કર� છ�. ક�મ ક� �યાપારના વષ�ના 
આરંભનું �તીક છ�. તેને શુભ અવસર માનવામાં 
આવે છ�. જેમાં જૂના ખાતાને સમા�ત કરી 
નવેસરથી ખાતા માંડવામાં આવે છ�. �યાપારી લોકો 
પોતાના �યાપારના �થાન પર �વેશ કરતાં જ 
અગરબ�ી ધૂપ જલાવે છ�. ઘણા લોકો આ કાય� 
કલાપોને શુભ માનવા છતાં પણ તેના વા�તિવક 
અથ�થી પ�રિચત નથી હોતા.

વા�તવમાં �વ��તકમાં બે મ�યવત� ર�ખાઓ 
એક જ વતુ�ળની બે �યાસ ર�ખાઓની �તીક છ�, ક� 
જે ક���િબંદુમાંથી પસાર થઈ રહી હોય અને 
�વ��તકની ચાર ભુ�ઓ ક� જે ઉપર જમણી 
તરફથી શ� થાય છ� તે �દશા અથવા ��થિતનું 
�તીક છ�. બંને �યાસ ર�ખાઓ ���ચ� અથવા 
કાળચ�ને ચાર સરખા ભાગોમાં વહ�ચે છ�. જેને 
આપણે સતયુગ, �ેતાયુગ, �ાપરયુગ અને 
કિળયુગના નામથી �ણીએ છીએ. ઉપરની 
જમણી તરફની ભુ� ર�ખા સતયુગની �તીક છ� 
અને એ બતાવે છ� ક� સતયુગમાં બધુ શુભ અને 
લાભકારી હોય છ�. જમણી �દશા ભારતીય 
સં�ક�િતમાં જમણા હાથની જેમ શુભ અથવા પિવ� 
જ માનવામાં આવે છ�. આગળ ભુ�નો નીચે 
તરફનો ઝોક ધીર� ધીર� પિવ�તાની કળાઓના 
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સાથે પોતાની તુલના ક�મ કર� છ�? કોઈને �ઈને 
�વયં પણ એવા જ બનવાની કોિશશ કરવી 
અથા�� તેના િશ�ય અથવા અનુચર બનવું એવું જ 
છ�. કોઈને વધાર� ધનવાન બનતા �ઈને તેના જેવા 
ધનવાન બનવાનો �ય� કરવો એનો અથ� એ 
થાય ક� �વયંને જ તેનાથી પણ ઉતરતી ક�ાના 
માનવા. આ તો આ�મ સ�માનને ગુમાવવા જેવી 
વાત છ�. �વમાનમાં રહીને જ ધન કમાવવું યો�ય 
છ�. ઈ�યા�થી તો સુખમાં દુઃખ િમિ�ત થઈ �ય છ�.

ઘણા લોકો પૈસાને (ધનને) ‘લ�મી’ અને 
પૈસાને નગદ નારાયણ કહ� છ�. લોકો �દવાળીના 
અવસર પર �ી લ�મી અને �ી નારાયણની પૂ� 
પણ કર� છ�. પરંતુ �ી લ�મી અને �ી નારાયણને 
તો તેમના િચ�ોમાં કમલ પુ�પો ઉપર બતાવવામાં 
આવે છ�. �ી લ�મીનું એક નામ ‘કમલા’ અને �ી 
નારાયણનું એક નામ ‘કમલાપિત’ પણ છ�. આમ 
�ઈએ તો �ી લ�મી અને �ી નારાયણનો આધાર 
તો કમલ જ છ�. કમળ પુ�પ સમાન પિવ� બનવાના 
કારણે તો તેમણે આ મહાન દ�વી અને દ�વ પદ �ા�ત 
કયુ� છ�. તેઓ પૂ�ય બ�યા અને િવરાટ ધન તથા 
ઐ�ય�ના માિલક બ�યા. માટ� ધન કમાવવા માટ� 
�યાપાર અને ઉ�ોગ કરવા છતાં � આપણે 
આપણા �વનને કમળ સમાન બનાવી દઈશું તો 
આપણે �વયં જ તેમના સમાન બની શક�શું. ‘ધન’ 
યા નગદ �ી નારાયણને જ ઈ� માનીને 
�વનભર તેની સાધનામાં પરોવાયેલા રહ�વાને 
બદલે �યિ� ધન કમાવવા છતાં � �ી લ�મી 
અને �ી નારાયણ જેવા �વનના ઉ���યને સામે 
રાખીને આગળ વધે તો તેમાં તેનાં �વનની 
વા�તિવક સફળતા છ�. લ�મી અથા�� ‘જે લ�માં 
��થત હોય.’ માટ� જ આપણે કહીએ પણ છીએ ક� 
‘નર � એવી કરણી કર� ક� નરમાંથી નારાયણ 
બને અને નારી � એવી કરણી કર� જે નારીમાંથી 

�ી લ�મી બને.’ આ અનુસાર �વનને બનાવતા 
�યાપાર અથવા ઉ�ોગ કરવાથી સાચા સુખની 
�ા��ત થાય છ�.

મનુ�યે યાદ રાખવું �ઈએ ક� ધન એક 
સાધન છ�. કોઈ િસિ� નથી. માટ� જ તેને સાધન 
માનીને કમાવું �ઈએ અને �વનની િસિ� માટ� 
તેનો ઉપોગ કરવો �ઈએ. મનુ�ય � પોતાનું 
આખું �વન સાધનને જ ભેગું કરવામાં લગાવી 
દ�શે તો પછી તે િસિ� માટ� તેનો �યોગ કરી િસિ� 
�વ�પ �યાર� બનશે? માટ� જ એક તો ધન એવા 
�ય�થી કમાયેલું હોવું �ઈએ જે િસિ�થી વંિચત 
ન કરી દ� અને બીજું આખું �વન જ એના 
ઉપાજ�નમાં ન લગાવી દ�વામાં આવે. મનુ�યે 
પોતાના �દવસભરના સમયને પણ �યવ��થત રીતે 
વહ�ચી લેવો �ઈએ. તેમણે થોડો સમય �યાપાર 
અથવા ઉ�ોગમાં, થોડો સમય ઘરના સ�યો 
પાછળ, થોડો સમય િમ�જનોની સાથે રહ�વામાં 
વીતાવવો અને થોડો સમય �વનની પરમ 
િસિ�માં પણ િનિ�ત �પથી વાપરવો �ઈએ. 
પરમા�મા પણ આપણા માત-િપતા િશ�ક-સતગુ� 
તથા સવ��વ છ� વળી તે જ િવિધ તથા િસિ�ના 
દાતા પણ છ� માટ� જ તેમની સાથે �વનને �વવું 
અથા�� તેમની સાથે મન ન લગાવવું ન પરોવવું એ 
પણ એક મોટી ભૂલ છ�.

�યાપાર અને ઉ�ોગમાં પણ લેણદ�ણના 
�પમાં કમ� થાય છ�, તેને આવક અથવા �યય ઋણ 
અથવા સંપિ�ના ખાતામાં ચઢાવી દ�વામાં આવે છ�. 
ઠીક એવી જ રીતે �વનના દર�ક કમ�થી કમ�નું 
ખાતું બને છ�. આ ખાતું ઋણા�મક પણ હોઈ શક� 
છ�, ગુણા�મક અથવા લાભા�મક પણ હોઈ શક�. 
માટ� જ દર�ક �યિ�એ �યાનમાં રાખવું �ઈએ ક� 
જે કમ� �� કરી ર�ો છું. એનાથી મારા કમ�ના 
િહસાબ �કતાબ તો નથી બનતાને? નહ� તો એમ 
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�ાસનું પ�રણામ છ�. આ �ેતાયુગનું �તીક છ�, 
�ેતામાં પિવ�તાની કળાઓ ઓછી હોય છ�. 
આગળ ચાલીને ભુ� િવ�� �દશામાં અથા�� ડાબી 
બાજુમાં �વા મળ� છ�. આ વામ માગ�ની સંક�તક છ�. 
�ાપરયુગના મનુ�યનો �યવહાર િવક�ત થઈ �ય 
છ�. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર પણ �યાર� જ 
શ� થાય છ�. સતયુગ અને �ેતાયુગ પિવ�તાના 
યુગ હતા. જેમાં �યાપાર અથવા લેણદ�ણમાં પણ 
�ેહ હતો અને બધા જ એકબી�ને આપવામાં જ 
ખુશી અનુભવતા હતા. �યાં �વાથ� પરક લોભ �િ� 
ન હતી. પરંતુ �ાપરયુગમાં મનુ�યમાં ‘મા�ં-
તા�ં’નો ભાવ ��ત થયો. મોહ અને લોભ�િ� 
પણ થોડી ઘણી મા�ામાં ��ત થઈ હતી. મનુ�ય 
ધન ભેગુ કરવાની ��િ�ઓ યુ� બ�યો હતો. 
ધીર� ધીર� આ અશુ� ��િ�ઓ બળવાન બનતી 
ગઈ અને આગળ અંતે કિળયુગ આ�યો આને જ 
વામ �દશામાં ઊ�વ�ગિતની ભુ�ના �પમાં �દિશ�ત 
કરવામાં આવેલ છ�. કિળયુગના અંતમાં તો 
�યાપાર તથા �યવહારમાં લોભ, �વાથ�, શોષણ 
વગેર� પણ �ધાન થતા ગયા, ભેળસેળ બનાવટ, 
દગાબા�, લૂંટફાટ વગેર�ની અિત થઈ ગઈ. દર�ક 
ધંધામાં જુઠાણું વધતું જ ગયું. મનુ�ય જૂઠ, લાંચ, 
કરચોરી, ભેળસેળ તેમજ અ�યને દુઃખ આપીને 
કમાવવામાં જરા ખોટું માનતો નથી, પરંતુ તે એમ 
સમજતો હોય છ� ક� આના વગર તો ધંધો ચાલે જ 
નહ�, ધંધામાં કાંઈ ફાયદો જ ન થાય - સરકાર 
પણ જનતા ઉપર દર વષ� અિધકમાં અિધક કર 
નાખીને લોકોને કરથી બચવાનો ઉપાય િવચારવા 
માટ� મજબૂર કરતી હોય છ� જ આથી તેમને કર 
િવભાગ તેમજ િહ�સક ત�વોનો પણ સતત ભય રહ� 
છ�. આવો જ ઘોર કિળયુગ અ�યાર� ચાલી ર�ો છ�.

આપણે �ણીએ જ છીએ ક� કિળયુગ પછી 
ફરી સતયુગ આવે જ છ�. સતયુગમાં દર�ક 

ના બને ક� કમ�ના �યાપારમાં મનુ�ય પોતાનું 
નુકસાન કરી બેસે. આમ તો �થમ �દવસથી �તાં 
તો શ�આતમાં એમાં લાભ જ થઈ ર�ો હોય છ� ક� 
જે �યિ�એ ન�ક અથવા દૂરના ભિવ�યમાં પણ 
ચૂકવવાનું તો રહ� જ છ�.

�ાચીન રીત�રવાજ અનુસાર �યાપારી લોકો 
પોતાની ગાદી ન�ક અથવા પોતાના કોઈપણ 
ખાતાના આરંભમાં �વ��તક અં�કત કર� છ�. 
દીપાવલી જે �યાપાર અને વાિણ�યવાળાઓનો 
િવશેષ તહ�વાર છ�, તે અવસર પર પણ તેઓ 
�વ��તક અં�કત કર� છ�. ક�મ ક� �યાપારના વષ�ના 
આરંભનું �તીક છ�. તેને શુભ અવસર માનવામાં 
આવે છ�. જેમાં જૂના ખાતાને સમા�ત કરી 
નવેસરથી ખાતા માંડવામાં આવે છ�. �યાપારી લોકો 
પોતાના �યાપારના �થાન પર �વેશ કરતાં જ 
અગરબ�ી ધૂપ જલાવે છ�. ઘણા લોકો આ કાય� 
કલાપોને શુભ માનવા છતાં પણ તેના વા�તિવક 
અથ�થી પ�રિચત નથી હોતા.

વા�તવમાં �વ��તકમાં બે મ�યવત� ર�ખાઓ 
એક જ વતુ�ળની બે �યાસ ર�ખાઓની �તીક છ�, ક� 
જે ક���િબંદુમાંથી પસાર થઈ રહી હોય અને 
�વ��તકની ચાર ભુ�ઓ ક� જે ઉપર જમણી 
તરફથી શ� થાય છ� તે �દશા અથવા ��થિતનું 
�તીક છ�. બંને �યાસ ર�ખાઓ ���ચ� અથવા 
કાળચ�ને ચાર સરખા ભાગોમાં વહ�ચે છ�. જેને 
આપણે સતયુગ, �ેતાયુગ, �ાપરયુગ અને 
કિળયુગના નામથી �ણીએ છીએ. ઉપરની 
જમણી તરફની ભુ� ર�ખા સતયુગની �તીક છ� 
અને એ બતાવે છ� ક� સતયુગમાં બધુ શુભ અને 
લાભકારી હોય છ�. જમણી �દશા ભારતીય 
સં�ક�િતમાં જમણા હાથની જેમ શુભ અથવા પિવ� 
જ માનવામાં આવે છ�. આગળ ભુ�નો નીચે 
તરફનો ઝોક ધીર� ધીર� પિવ�તાની કળાઓના 
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�યિ�ની પાસે અઢળક ધન સંપિ� હોય છ�. �યાં 
ચોરી-ચકારી િનધ�નતા અથવા હાિનનું નામ 
િનશાન પણ �વા નથી મળતું, જેમ રાત પછી 
�દવસ આવે છ�. તેવી જ રીતે હવે અ�ાન અંધકાર 
અને પાપાચારનો અંત થઈ સતયુગના �કાશનો 
સમય આવવાની શ�આત થઈ રહી છ�. હવે શી� 
જ �ભાત આવવાનું છ�. ક�મ ક� �ાન સૂય� પરમા�મા 
�ાન �કાશ આપી ર�ા છ�. વત�માન સમય 
���નો અ�તવેળાનો સમય છ�. �યાર� તે 
�ાન�પી ��િતમાં બેસવાનો સમય છ� ક�મ ક� આ 
કિળયુગના અંત અને સતયુગનાં આરંભનો શુભ 
સંગમ છ�. મનને �ભુમાં સમપ�ણ કરવાનો શુભ 
સમય અથવા શુભ મૂ�ત� છ�. �વત�માન સમયમાં 
પરમિપતા પરમા�મા આ �ાન તથા સહજ 
રાજયોગના �પમાં ભા�ય વહ�ચી ર�ા છ�. માટ� 
રાિ�ની કાિલમામાંથી મુ� થઈ, મનને �ાન 
સાગરથી પિવ� બનાવવાનો સમય છ�. �વ��તક 
આ વાતનો પ�રચય આપે છ�. જે �વ��તકને 
આપણે દર વષ� અં�કત કરતાં આ�યાં છીએ. એના 
રહ�યને સમ�ને હવે કાળ ચ� અથવા પ�રવત�ન 
ચ�ને �ણીને આપણે પણ આપણા સં�કાર 
બદલવા �ઈએ અને આપણા કમ�નું નવું ખાતું 
ખોલવું �ઈએ. એ પણ યાદ રહ�વું �ઈએ ક� હવે 
કિળયુગ જઈ ર�ો છ� અને સતયુગ આવી ર�ો છ�. 
માટ� વત�માન સમય �વયં ��ત થઈ અ�યને 
��ત કરવાનો સુંદર સમય છ�.

ચોવીસ કલાકના કાળચ�ને આપણે 
‘�દવસ’ કહીએ છીએ. એમાં પણ આપણે આપણો 
સમય સુિનયોિજત કરવો �ઈએ. �યાંક એવું ન 
બને ક� આખી �મર ધનોપાજ�નમાં જ પૂરી થઈ �ય 
અને ધન બ�ક તથા િત�રીમાં જ પ�ું રહ� ને, 
આ�મા પોતાની યા�ામાં અહ�થી ડેરો ઉઠાવીને 
ચાલવા માંડે. આખો �દવસ દુકાન તથા દફતર, 

કારખાના અથવા ફ��ટરીની જ વાતો િવચારતા 
િવચારતા જ આપણે િજંદગી સમા�ત નથી 
કરવાની. રા�ે પણ સૂતી વખતે �ાહક કમ�ચારી 
અથવા કારખાનાનાં જ ��યો ��� સમ� રહ� તો 
તેમાં �વનની કોઈ સાથ�કતા નથી. �વન તો આ 
સવ� વ�તુઓથી મૂ�યવાન ચીજ છ� તેનું પણ ક�ઈક 
િવશેષ લ� છ�. માટ� જ આ લ�ની િસિ� માટ� 
ઓછામાં ઓછું �ાતઃ ��મૂ�ત�માં અથવા 
અ�તવેળાએ તો આ�મિચંતન તથા ઈ�રીય 
��િતમાં મનને પરોવવું �ઈએ. રા�ે પણ સૂવાના 
થોડા સમય પહ�લાં આપણા �દવસભરની 
તસવીરને ��� સમ� લાવીને આગળ ઉપર 
સંપૂણ�તાની તરફ અ�ેસર થવાનો �ઢ સંક�પ 
કરવો �ઈએ તથા પરમિ�ય પરમિપતાના �યારનું 
રસા�વાદ કરવું �ઈએ.

યાદ રહ� ક� ભિ� અને સહજ રાજયોગમાં 
અંતર છ�. સહજ રાજયોગના �ારા જ દ�હથી 
�યારા થઈ પરમિપતા પરમા�મામાં મનને ��થત 
કરી શકાય છ� અને આમાં હઠયોગની જેમ 
�ાણાયામ અથવા આસન વગેર�ની કોઈ 
આવ�યકતા નથી. આનાથી આ�મા આનંદ-
િવભોર બની �ય છ�. તેના સં�કાર પ�રવત�ન 
થવાની શ�આત થઈ �ય. ક�ટ�વો બદલાવવાનો 
�ારંભ થઈ �ય છ�.

દાન કરવું એ શુભ કાય� માનવામાં આવે છ�. 
પરંતુ બધા જ �કારના દાન કમ�માંથી ઈ�રીય 
�ાનનું દાન, યોગદાન તથા �દ�ય ગુણોના દાનને 
�ે� ગણવામાં આવે છ�. કારણ ક� જેને ઈ�રીય 
�ાન, યોગિવ�ા તથા �દ�ય ગુણોની �ે�મિત 
આપવામાં આવે છ�, તે સદાના માટ� િનધ�નતા, 
રોગ, શોક વગેર�થી મુ� થઈ �ય છ�. આ સૂ�મ 
અને આ�યા��મક �ાન એવું છ� ક� જેનાથી છ 
િવકારો�પી રોગોથી મનુ�ય મુ� થઈ �ય છ�. 
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ધનમાં આસિ�, ધનને કમાવા માટ� હ�રાફ�રી 
અને છળકપટ કરવામાં આવે છ�, તે માયા છ�. 
કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર તથા આળસ 
પણ માયાના �પો છ�. દ�હ અિભમાનથી મનુ�યમાં 
મનોિવકાર પેદા થાય છ�. �વયંને આ�મા સમ� 
સવ�ને પરમા�માનાં સંતાન માની િનિમ� બનીને 
કાય� કરવાથી મનુ�ય માયા�ત બની �ય છ� માટ� 
જ આપણે સં�યાસી નથી બનવાનું પરંતુ ��યાસી 
બનવાનું છ�. ધન કમાવવાનું છ�. પરંતુ માયાને 
છોડવાની છ�.

ભગવાનના મહાવા�યો છ� હ� વ�સ! બધા જ 
દુઃખ તથા અશાંિતનું મૂળ કારણ િવકારો છ�. 
િવકારોનું કારણ દ�હ અિભમાન છ�. દ�હ અિભમાન 
અ�ાન અથવા િમ�યા�ાનના કારણે હોય છ�. 
અ�ાન તથા િમ�યા�ાનની િન�િ� ઈ�રીય �ાન 
તથા સહજ રાજયોગ �ારા થાય છ�. સહજ 
રાજયોગ �વયં ઈ�ર અથવા પરમિપતા પરમા�મા 
કિળયુગના અંતમાં સતયુગનો �ારંભ કરવા 
િશખવે છ�. વત�માન સમય કિળયુગનો અંત અને 
સતયુગના �ારંભનો શુભ સંગમ છ�. માટ� હવે 
ઈ�રીય �ાન તથા સહજ રાજયોગની િવિધ 
િનઃશુ�ક (િવના મૂ�યે) મેળવી શકાય છ�. 
ભિવ�યમાં 21 જ�મ અથવા 2500 વષ� માટ� સંપૂણ� 
પિવ�તા સુખ અને શાંિત અથવા મુિ� અને 
�વનમુિ� �ા�ત કરી શકાય તેમ છ�.

ભગવાનના મહાવા�યો છ� ક� મીઠા બાળકો, 
સંપૂણ� તથા �થાયી પિવ�તા સુખ અને શાંિત, 
મુિ� અને �વનમુિ� આપણો જ�મ િસ� 
અિધકાર છ�. પરંતુ ‘હમણાં નહ� તો પછી �યાર�ય 
નહ�.’ માટ� જ ઈ�રીય �ાન સહજ રાજયોગને 
સિવ�તાર સમ�ને શાંિત અને આનંદની 
અનુભૂિત માટ� તથા મનની મૂંઝવણોમાંથી મુિ� 

િનબ�ળતા અને બુરાઈઓની જં�રોમાંથી આઝાદ 
થઈ �ય છ�. પરમિપતા પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડી 
યોગ શિ�થી પોતાનામાં રહ�લાં િવકમ�ના 
ખાતાને ચૂ�ુ કરી શક� છ�. માટ� �યાં ઈ�રીય 
�ાન સહજ રાજયોગનું �દ�ય િશ�ણ આપવામાં 
આવે છ�. તે આ આ�યા��મક હૉ��પટલ છ�. વળી 
અિવનાશી િવ�ાનું િવ�ાલય પણ છ�. તેમજ આ 
�ાન, ધન �ારા સદાના માટ� િનધ�નતાથી મુ� 
કરાવવાનું આ�ય�થાન પણ છ�. આવું જ �ે� 
�થાન બનાવવું તે સવ� �ે� દાન કરવા સમાન છ�.

સોનું, ચાંદી, ચેક, નોટ વગેર� તો એક 
�કારનું ધન છ�. જેનાથી તનને સુખના સાધન 
�ા�ત થઈ શક� છ�. પરંતુ આ�માના સુખનું સાધન 
�ાનધન છ�. આ�મા યોગ�પી પુ�ષાથ�થી કમ�નું 
ઋણ ચૂકવીને માલામાલ બને છ�. માટ� યોગ 
અિવનાશી કમાણી છ�. �દ�યગુણ હીરાથી પણ 
વધાર� અણમોલ રતન છ�. જેનાથી મનુ�ય �વન 
કોડી તુ�યમાંથી હીરા સમાન બને છ�. દુિનયામાં 
એમની જ મૂિત�ઓ બનેલી છ�. જેમનામાં �દ�યગુણો 
હતા. એમને જ મહાન માનવામાં આવે છ�. 
જેમનામાં મહાન ગુણ હોય છ�. મહાન અથવા �દ�ય 
�યિ�ઓના �મારકો ઉપર લોકો ધન �યોછાવર 
કરી દ� છ�. �દ�યગુણો વગર તથા �ાનધન વગર 
મનુ�ય ક�ગાળ છ�. તે �યિ� સૌથી વધાર� ગરીબ 
છ�, જે િવકમ� કરીને પોતાના ઉપર કમ�નો બો� 
ચડાવતો �ય છ�. વા�તિવક રીતે ધનવાન તે છ� જે 
�ાનયોગ તથા �દ�ય ગુણોથી માલામાલ અને 
િનહાલ થઈને સદાય ખુશી �પી ખ�નાથી 
ખુશખુશાલ રહ� છ�, તેને જ �વનમાં પરમ સંતોષ 
�ા�ત થાય છ�. સંતુ�તા મનુ�યની ખુશીનું સાધન 
છ�. અસંતુ� મનુ�ય કરોડો �િપયા હોય છતાંય 
ગરીબ જ છ�.

યાદ રાખો ધન-માયા નથી. ધનનો લોભ (અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર)
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�યિ�ની પાસે અઢળક ધન સંપિ� હોય છ�. �યાં 
ચોરી-ચકારી િનધ�નતા અથવા હાિનનું નામ 
િનશાન પણ �વા નથી મળતું, જેમ રાત પછી 
�દવસ આવે છ�. તેવી જ રીતે હવે અ�ાન અંધકાર 
અને પાપાચારનો અંત થઈ સતયુગના �કાશનો 
સમય આવવાની શ�આત થઈ રહી છ�. હવે શી� 
જ �ભાત આવવાનું છ�. ક�મ ક� �ાન સૂય� પરમા�મા 
�ાન �કાશ આપી ર�ા છ�. વત�માન સમય 
���નો અ�તવેળાનો સમય છ�. �યાર� તે 
�ાન�પી ��િતમાં બેસવાનો સમય છ� ક�મ ક� આ 
કિળયુગના અંત અને સતયુગનાં આરંભનો શુભ 
સંગમ છ�. મનને �ભુમાં સમપ�ણ કરવાનો શુભ 
સમય અથવા શુભ મૂ�ત� છ�. �વત�માન સમયમાં 
પરમિપતા પરમા�મા આ �ાન તથા સહજ 
રાજયોગના �પમાં ભા�ય વહ�ચી ર�ા છ�. માટ� 
રાિ�ની કાિલમામાંથી મુ� થઈ, મનને �ાન 
સાગરથી પિવ� બનાવવાનો સમય છ�. �વ��તક 
આ વાતનો પ�રચય આપે છ�. જે �વ��તકને 
આપણે દર વષ� અં�કત કરતાં આ�યાં છીએ. એના 
રહ�યને સમ�ને હવે કાળ ચ� અથવા પ�રવત�ન 
ચ�ને �ણીને આપણે પણ આપણા સં�કાર 
બદલવા �ઈએ અને આપણા કમ�નું નવું ખાતું 
ખોલવું �ઈએ. એ પણ યાદ રહ�વું �ઈએ ક� હવે 
કિળયુગ જઈ ર�ો છ� અને સતયુગ આવી ર�ો છ�. 
માટ� વત�માન સમય �વયં ��ત થઈ અ�યને 
��ત કરવાનો સુંદર સમય છ�.

ચોવીસ કલાકના કાળચ�ને આપણે 
‘�દવસ’ કહીએ છીએ. એમાં પણ આપણે આપણો 
સમય સુિનયોિજત કરવો �ઈએ. �યાંક એવું ન 
બને ક� આખી �મર ધનોપાજ�નમાં જ પૂરી થઈ �ય 
અને ધન બ�ક તથા િત�રીમાં જ પ�ું રહ� ને, 
આ�મા પોતાની યા�ામાં અહ�થી ડેરો ઉઠાવીને 
ચાલવા માંડે. આખો �દવસ દુકાન તથા દફતર, 

કારખાના અથવા ફ��ટરીની જ વાતો િવચારતા 
િવચારતા જ આપણે િજંદગી સમા�ત નથી 
કરવાની. રા�ે પણ સૂતી વખતે �ાહક કમ�ચારી 
અથવા કારખાનાનાં જ ��યો ��� સમ� રહ� તો 
તેમાં �વનની કોઈ સાથ�કતા નથી. �વન તો આ 
સવ� વ�તુઓથી મૂ�યવાન ચીજ છ� તેનું પણ ક�ઈક 
િવશેષ લ� છ�. માટ� જ આ લ�ની િસિ� માટ� 
ઓછામાં ઓછું �ાતઃ ��મૂ�ત�માં અથવા 
અ�તવેળાએ તો આ�મિચંતન તથા ઈ�રીય 
��િતમાં મનને પરોવવું �ઈએ. રા�ે પણ સૂવાના 
થોડા સમય પહ�લાં આપણા �દવસભરની 
તસવીરને ��� સમ� લાવીને આગળ ઉપર 
સંપૂણ�તાની તરફ અ�ેસર થવાનો �ઢ સંક�પ 
કરવો �ઈએ તથા પરમિ�ય પરમિપતાના �યારનું 
રસા�વાદ કરવું �ઈએ.

યાદ રહ� ક� ભિ� અને સહજ રાજયોગમાં 
અંતર છ�. સહજ રાજયોગના �ારા જ દ�હથી 
�યારા થઈ પરમિપતા પરમા�મામાં મનને ��થત 
કરી શકાય છ� અને આમાં હઠયોગની જેમ 
�ાણાયામ અથવા આસન વગેર�ની કોઈ 
આવ�યકતા નથી. આનાથી આ�મા આનંદ-
િવભોર બની �ય છ�. તેના સં�કાર પ�રવત�ન 
થવાની શ�આત થઈ �ય. ક�ટ�વો બદલાવવાનો 
�ારંભ થઈ �ય છ�.

દાન કરવું એ શુભ કાય� માનવામાં આવે છ�. 
પરંતુ બધા જ �કારના દાન કમ�માંથી ઈ�રીય 
�ાનનું દાન, યોગદાન તથા �દ�ય ગુણોના દાનને 
�ે� ગણવામાં આવે છ�. કારણ ક� જેને ઈ�રીય 
�ાન, યોગિવ�ા તથા �દ�ય ગુણોની �ે�મિત 
આપવામાં આવે છ�, તે સદાના માટ� િનધ�નતા, 
રોગ, શોક વગેર�થી મુ� થઈ �ય છ�. આ સૂ�મ 
અને આ�યા��મક �ાન એવું છ� ક� જેનાથી છ 
િવકારો�પી રોગોથી મનુ�ય મુ� થઈ �ય છ�. 
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ધનમાં આસિ�, ધનને કમાવા માટ� હ�રાફ�રી 
અને છળકપટ કરવામાં આવે છ�, તે માયા છ�. 
કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર તથા આળસ 
પણ માયાના �પો છ�. દ�હ અિભમાનથી મનુ�યમાં 
મનોિવકાર પેદા થાય છ�. �વયંને આ�મા સમ� 
સવ�ને પરમા�માનાં સંતાન માની િનિમ� બનીને 
કાય� કરવાથી મનુ�ય માયા�ત બની �ય છ� માટ� 
જ આપણે સં�યાસી નથી બનવાનું પરંતુ ��યાસી 
બનવાનું છ�. ધન કમાવવાનું છ�. પરંતુ માયાને 
છોડવાની છ�.

ભગવાનના મહાવા�યો છ� હ� વ�સ! બધા જ 
દુઃખ તથા અશાંિતનું મૂળ કારણ િવકારો છ�. 
િવકારોનું કારણ દ�હ અિભમાન છ�. દ�હ અિભમાન 
અ�ાન અથવા િમ�યા�ાનના કારણે હોય છ�. 
અ�ાન તથા િમ�યા�ાનની િન�િ� ઈ�રીય �ાન 
તથા સહજ રાજયોગ �ારા થાય છ�. સહજ 
રાજયોગ �વયં ઈ�ર અથવા પરમિપતા પરમા�મા 
કિળયુગના અંતમાં સતયુગનો �ારંભ કરવા 
િશખવે છ�. વત�માન સમય કિળયુગનો અંત અને 
સતયુગના �ારંભનો શુભ સંગમ છ�. માટ� હવે 
ઈ�રીય �ાન તથા સહજ રાજયોગની િવિધ 
િનઃશુ�ક (િવના મૂ�યે) મેળવી શકાય છ�. 
ભિવ�યમાં 21 જ�મ અથવા 2500 વષ� માટ� સંપૂણ� 
પિવ�તા સુખ અને શાંિત અથવા મુિ� અને 
�વનમુિ� �ા�ત કરી શકાય તેમ છ�.

ભગવાનના મહાવા�યો છ� ક� મીઠા બાળકો, 
સંપૂણ� તથા �થાયી પિવ�તા સુખ અને શાંિત, 
મુિ� અને �વનમુિ� આપણો જ�મ િસ� 
અિધકાર છ�. પરંતુ ‘હમણાં નહ� તો પછી �યાર�ય 
નહ�.’ માટ� જ ઈ�રીય �ાન સહજ રાજયોગને 
સિવ�તાર સમ�ને શાંિત અને આનંદની 
અનુભૂિત માટ� તથા મનની મૂંઝવણોમાંથી મુિ� 

િનબ�ળતા અને બુરાઈઓની જં�રોમાંથી આઝાદ 
થઈ �ય છ�. પરમિપતા પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડી 
યોગ શિ�થી પોતાનામાં રહ�લાં િવકમ�ના 
ખાતાને ચૂ�ુ કરી શક� છ�. માટ� �યાં ઈ�રીય 
�ાન સહજ રાજયોગનું �દ�ય િશ�ણ આપવામાં 
આવે છ�. તે આ આ�યા��મક હૉ��પટલ છ�. વળી 
અિવનાશી િવ�ાનું િવ�ાલય પણ છ�. તેમજ આ 
�ાન, ધન �ારા સદાના માટ� િનધ�નતાથી મુ� 
કરાવવાનું આ�ય�થાન પણ છ�. આવું જ �ે� 
�થાન બનાવવું તે સવ� �ે� દાન કરવા સમાન છ�.

સોનું, ચાંદી, ચેક, નોટ વગેર� તો એક 
�કારનું ધન છ�. જેનાથી તનને સુખના સાધન 
�ા�ત થઈ શક� છ�. પરંતુ આ�માના સુખનું સાધન 
�ાનધન છ�. આ�મા યોગ�પી પુ�ષાથ�થી કમ�નું 
ઋણ ચૂકવીને માલામાલ બને છ�. માટ� યોગ 
અિવનાશી કમાણી છ�. �દ�યગુણ હીરાથી પણ 
વધાર� અણમોલ રતન છ�. જેનાથી મનુ�ય �વન 
કોડી તુ�યમાંથી હીરા સમાન બને છ�. દુિનયામાં 
એમની જ મૂિત�ઓ બનેલી છ�. જેમનામાં �દ�યગુણો 
હતા. એમને જ મહાન માનવામાં આવે છ�. 
જેમનામાં મહાન ગુણ હોય છ�. મહાન અથવા �દ�ય 
�યિ�ઓના �મારકો ઉપર લોકો ધન �યોછાવર 
કરી દ� છ�. �દ�યગુણો વગર તથા �ાનધન વગર 
મનુ�ય ક�ગાળ છ�. તે �યિ� સૌથી વધાર� ગરીબ 
છ�, જે િવકમ� કરીને પોતાના ઉપર કમ�નો બો� 
ચડાવતો �ય છ�. વા�તિવક રીતે ધનવાન તે છ� જે 
�ાનયોગ તથા �દ�ય ગુણોથી માલામાલ અને 
િનહાલ થઈને સદાય ખુશી �પી ખ�નાથી 
ખુશખુશાલ રહ� છ�, તેને જ �વનમાં પરમ સંતોષ 
�ા�ત થાય છ�. સંતુ�તા મનુ�યની ખુશીનું સાધન 
છ�. અસંતુ� મનુ�ય કરોડો �િપયા હોય છતાંય 
ગરીબ જ છ�.

યાદ રાખો ધન-માયા નથી. ધનનો લોભ (અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર)
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વીતલેા સમયમાં 
આપણે શું કયુ� અને 
ભિવ�યમાં શું કરવા 
ઈ�છીએ છીએ. આમ 
િવચારવું એ મન�ુયનો 
�વભાવ છ.�  આ સવ� 
વાતોમાં આપણે આ�માની

ભૂિમકા ભૂલી જઈએ છીએ અને એમ િવચારીએ 
છીએ �� તે �� જ કરી શક�� છું. � આપણે આપણી 
ભાષાને �ઈએ તો તે ક�વી હોય છ�, શું ક�ં, કઈ 
રીતે ક�ં, અને કઈ રીતે કરવું તે સવ� કાંઈ કરવા 
ઉપર ક����ત થઈ �ય છ�. એટલે ખુશી પણ કરવા 
પર ક����ત થઈ �ય છ�. પછી આપણે િવચારીએ 
છીએ ક� આ કરીશું આમ થશે �યાર� મને ખુશી 
મળશે.

રાજયોગ શીખવાડે છ� ક� આપ શરીર નહ� 
એક આ�મા છો. પહ�લી વાત તો આપણે એ સમ� 
લેવી �ઈએ ક� આપણી ખુશી કઈ વાત પર િનભ�ર 
નથી. બી� વાત એ છ� ક� આપણે હ�મેશા ખુશ રહી 
શક�એ છીએ. વત�માનમાં રહ�વું તે મુ�ક�લ નથી. 
� આપણે ક�ટલીક વાતોનું �યાન રાખીએ તો પછી 
વત�માનમાં રહ�વું સરળ બની જશે.

વત�માનમાં છો તો ખુશીમાં છો. વત�માનમાં 
છો તો ��થર છો. અશાંિત �યાંથી આવી રહી 
હતી? વીતેલા સમયની કોઈ ઘટના, દુઃખ યા 
ભિવ�યનો ભય, તો પછી કોઈની પાસેથી કોઈ 
અપે�ા અશાંત કરી રહી હતી. અપે�ા આપણને 
અશાંત કર� છ�. ભિવ�યમાં આપણો �યવહાર ક�વો 
હશે, પ�ર��થિત ક�વી હશે. આ સવ� વાતોનું પૂવ� 

અનુમાન કરી લેવું તે અપે�ા છ�. અને તે 
વત�માનમાં રહીશું તો આપણી અપે�ા સમા�ત થઈ 
જશે. કારણ ક� અપે�ા અને પૂવ� અનુમાન બંને 
હ�મેશાં એક સમાન હોય છ�. જે �યિ� વત�માનમાં 
રહ� છ� તે અચલ હોય છ� એમાં ક�ટલીક વાતો પર 
આપણે �યાન આપીએ છીએ. સૌથી મહ�વપૂણ� 
વાત એ છ� ક� �� જે છું, જેવો છું ખુશ છું. એના માટ� 
કોઈની સાથે તુલના કરવાની આવ�યકતા નથી. 
�યાર� આપણે ભિવ�યમાં આપણી ખુશી શોધીએ 
છીએ, તો આપણે એ �વાનું છ� ક� �� એના જેવો 
બની ��. �� આ પદ પર પહ�ચી ��. એમની 
પાસે જે છ� તે મારી પાસે આવી �ય અને આપણે 
ભિવ�યની ક�પનાઓમાં ખોવાઈ જઈએ છીએ.

માની લો ક� �� સહાયક �બંધક છું. અને મ� 
એ સંક�પ કય� ક� �� વ�ર� �બંધક બની �� 
�યાર� મને ખુશી મળશે. આ પદ પર પહ�ચવા માટ� 
મ� સંક�પ કય� ક� �યાર� �� મહા �બંધક બની �� 
�યાર� મને ખુશી મળશે. હવે આ િવચાર કોણ 
િનિમ�ત કરી ર�ં છ� તે �� જ િનિમ�ત કરી રહી છું. 
એની પાસે જે ગાડી છ�, �યાર� તેવી ગાડી મારી 
પાસે આવી જશે. �યાર� �� ખુશ થઈશ. તો જે આ�મા 
છ� તે એક ઉ�� છ�, શિ� છ�. આ શિ�ને ના કોઈ 
વ�તુની આવ�યકતા છ�, ના કોઈ પદની 
આવ�યકતા છ�. તે �વયં પૂણ છ� અને ખુશી એનો 
�વભાવ છ�. કોઈ વ�તુ યા પદ યા શારી�રક 
સુંદરતા એને પૂણ� કરી શકતી નથી. કારણ ક� તે 
એક ઉ�� છ�. એને પૂરી કરવા માટ� શું �ઈએ? 
મા� સાચી ઉ�� �ઈએ. શારી�રક ચી� એને પૂણ� 

�સ�નતાના પથ પર

વત�માનમાં �વો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 30 પર)

‘માર� મ� મ� (�� �� - 
અહભ� ાવ) કરનારી 
બકરીઓનું ટોળું - સમહૂ 
નહ� �ઈએ. માર� તો 
�ઈએ િસહં અને િસહંણો. 
જમેની �ાડથી માયા મિૂછત�  
થઈ �ય.’ આ હતા 

��િપતા ��ાના �દયના ઉ�ગાર. ‘આપની પાસે 
આટલું �ે� �ાન હોવા છતાં પણ આપને �યાં 
સાધકોની ભીડ ક�મ નથી?’ એવો �� િપતા�ીને 
કોઈએ પૂ�ો. �યાર� િપતા�ીએ તેનો ઉપર મુજબ 
જવાબ આપેલો.

અહ�ભાવ મનુ�યને પતનના માગ� લઈ �ય 
છ�. પછી ભલે તે સાધનાનો હોય યા લૌ�કક 
કાય�નો પથ હોય, પણ � તેમાં અહ�ભાવનો ભાવ 
વધાર� �માણમાં છ� તો તે અહ�કાર અંધકાર બનીને 
મનુ�યને ભટકાવી દ� છ�. જેનો સંપૂણ� બનવાનો 
સાચા �દલથી ઈરાદો છ� તો એણે �ણી લેવું �ઈએ 
ક� અહ�ભાવને ઓળખી તેનો �યાગ જ એને 
મંિઝલની તરફ તી�તાથી લઈ જશે. � સવ��વનો 
�યાગ કરવા છતાં પણ અહ�ભાવની બેડીઓને 
તોડી ન શ�યા, તો સાધકની ક�રબાની કમાલ 
કરી શકતી નથી.

તો હ� રાજયોગના સાધકો, આપણે આપણી 
�દ�યતાથી સમ� િવ�ને માયાની �ળમાંથી મુ� 
કરવાનું છ�. આપણો પાવન પથ અનેકો માટ� માગ� 
�દશ�ક બનનાર છ�. આપણો �યાગ સંસારમાં 
વૈરા�યનું બીજ અંક��રત કરશે. તો એવું તો નથી 
બનતું ક� સંપૂણ� સં�યાસ પછી પણ ‘અહ�ભાવ’ની 
ડાળીમાં અટવાઈ ગયા હો. તો ચાલો, સૂ�મ ��� 

રાખીને �વયંનું િનરી�ણ કરીએ અને આ સૂ�મ 
માયાને સદા સદાને માટ� િવદાય આપી દઈએ.

‘�� બુિ�વાન છું. �� સમથ� છું. �� સુંદર છું. �� 
ધનવાન છું. �� ઈ�ચાજ� છું. �� માિલક છું. આ મારી 
�ુટી છ�. તમે મને પૂ�ા વગર આ સા�ં કામ પણ 
શા માટ� કયુ�? તમાર� મા�ં માન રાખવું �ઈએ. આ 
ઘરનો માિલક તો �� છું.’ - આ છ� અહ�ભાવથી 
પી�ડત મનુ�યોના બોલ તથા એમની ભાવનાઓ. 
પરંતુ બુિ�વાન મનુ�યે શું એ ન િવચારવું �ઈએ 
ક� �યાર� તમે આ ધરા પર આ�યા �યાર� શરીર પણ 
સાથે લા�યા નહોતા. તમને સવ� કાંઈ અહ�થી જ 
મ�યું છ�. જેને તમે પોતાની કમાણી સમ�ને ગવ� 
કરી ર�ા છો. તે તમારી છ� જ �યાં? આંખ બીડાઈ 
જતાં જ (શરીર છોડી દ�તાં જ) તમે શું ફરીથી 
ખાલી બની જતા નથી? તો તમને જે ક�ઈ મ�યું છ� 
તેને શા માટ� �વ ઉપકાર તથા પર ઉપકારમાં રોક� 
દ�તા નથી?

અહ�ભાવના �યાગનું મહ�વ

• અ� ર�ોનો એક આધાર અહ�ભાવનો 
�યાગ પણ છ�.

• અહ�ભાવના �યાગથી �વન સરળ તથા �દ�ય 
બની �ય છ� અને ભાર�પણું સમા�ત થઈ �ય 
છ�.

• અહ�ભાવ જ સમ�યાઓ અને િચંતાઓનું 
કારણ છ�.

• ‘��’ જશે તો બાપ (પરમિપતા પરમા�મા) 
આવશે અથા�� ��ય�તાનાં નગારાં વાગશે.

• અહ�ભાવને કારણે આપણામાંથી બી�ઓની 
ભાવનાઓ સમા�ત થઈ �ય છ�.
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અહ�ભાવનો �યાગ - સૂ�મ તપ�યા
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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વીતલેા સમયમાં 
આપણે શું કયુ� અને 
ભિવ�યમાં શું કરવા 
ઈ�છીએ છીએ. આમ 
િવચારવું એ મન�ુયનો 
�વભાવ છ.�  આ સવ� 
વાતોમાં આપણે આ�માની

ભૂિમકા ભૂલી જઈએ છીએ અને એમ િવચારીએ 
છીએ �� તે �� જ કરી શક�� છું. � આપણે આપણી 
ભાષાને �ઈએ તો તે ક�વી હોય છ�, શું ક�ં, કઈ 
રીતે ક�ં, અને કઈ રીતે કરવું તે સવ� કાંઈ કરવા 
ઉપર ક����ત થઈ �ય છ�. એટલે ખુશી પણ કરવા 
પર ક����ત થઈ �ય છ�. પછી આપણે િવચારીએ 
છીએ ક� આ કરીશું આમ થશે �યાર� મને ખુશી 
મળશે.

રાજયોગ શીખવાડે છ� ક� આપ શરીર નહ� 
એક આ�મા છો. પહ�લી વાત તો આપણે એ સમ� 
લેવી �ઈએ ક� આપણી ખુશી કઈ વાત પર િનભ�ર 
નથી. બી� વાત એ છ� ક� આપણે હ�મેશા ખુશ રહી 
શક�એ છીએ. વત�માનમાં રહ�વું તે મુ�ક�લ નથી. 
� આપણે ક�ટલીક વાતોનું �યાન રાખીએ તો પછી 
વત�માનમાં રહ�વું સરળ બની જશે.

વત�માનમાં છો તો ખુશીમાં છો. વત�માનમાં 
છો તો ��થર છો. અશાંિત �યાંથી આવી રહી 
હતી? વીતેલા સમયની કોઈ ઘટના, દુઃખ યા 
ભિવ�યનો ભય, તો પછી કોઈની પાસેથી કોઈ 
અપે�ા અશાંત કરી રહી હતી. અપે�ા આપણને 
અશાંત કર� છ�. ભિવ�યમાં આપણો �યવહાર ક�વો 
હશે, પ�ર��થિત ક�વી હશે. આ સવ� વાતોનું પૂવ� 

અનુમાન કરી લેવું તે અપે�ા છ�. અને તે 
વત�માનમાં રહીશું તો આપણી અપે�ા સમા�ત થઈ 
જશે. કારણ ક� અપે�ા અને પૂવ� અનુમાન બંને 
હ�મેશાં એક સમાન હોય છ�. જે �યિ� વત�માનમાં 
રહ� છ� તે અચલ હોય છ� એમાં ક�ટલીક વાતો પર 
આપણે �યાન આપીએ છીએ. સૌથી મહ�વપૂણ� 
વાત એ છ� ક� �� જે છું, જેવો છું ખુશ છું. એના માટ� 
કોઈની સાથે તુલના કરવાની આવ�યકતા નથી. 
�યાર� આપણે ભિવ�યમાં આપણી ખુશી શોધીએ 
છીએ, તો આપણે એ �વાનું છ� ક� �� એના જેવો 
બની ��. �� આ પદ પર પહ�ચી ��. એમની 
પાસે જે છ� તે મારી પાસે આવી �ય અને આપણે 
ભિવ�યની ક�પનાઓમાં ખોવાઈ જઈએ છીએ.

માની લો ક� �� સહાયક �બંધક છું. અને મ� 
એ સંક�પ કય� ક� �� વ�ર� �બંધક બની �� 
�યાર� મને ખુશી મળશે. આ પદ પર પહ�ચવા માટ� 
મ� સંક�પ કય� ક� �યાર� �� મહા �બંધક બની �� 
�યાર� મને ખુશી મળશે. હવે આ િવચાર કોણ 
િનિમ�ત કરી ર�ં છ� તે �� જ િનિમ�ત કરી રહી છું. 
એની પાસે જે ગાડી છ�, �યાર� તેવી ગાડી મારી 
પાસે આવી જશે. �યાર� �� ખુશ થઈશ. તો જે આ�મા 
છ� તે એક ઉ�� છ�, શિ� છ�. આ શિ�ને ના કોઈ 
વ�તુની આવ�યકતા છ�, ના કોઈ પદની 
આવ�યકતા છ�. તે �વયં પૂણ છ� અને ખુશી એનો 
�વભાવ છ�. કોઈ વ�તુ યા પદ યા શારી�રક 
સુંદરતા એને પૂણ� કરી શકતી નથી. કારણ ક� તે 
એક ઉ�� છ�. એને પૂરી કરવા માટ� શું �ઈએ? 
મા� સાચી ઉ�� �ઈએ. શારી�રક ચી� એને પૂણ� 

�સ�નતાના પથ પર

વત�માનમાં �વો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 30 પર)

‘માર� મ� મ� (�� �� - 
અહભ� ાવ) કરનારી 
બકરીઓનું ટોળું - સમહૂ 
નહ� �ઈએ. માર� તો 
�ઈએ િસહં અને િસહંણો. 
જમેની �ાડથી માયા મિૂછત�  
થઈ �ય.’ આ હતા 

��િપતા ��ાના �દયના ઉ�ગાર. ‘આપની પાસે 
આટલું �ે� �ાન હોવા છતાં પણ આપને �યાં 
સાધકોની ભીડ ક�મ નથી?’ એવો �� િપતા�ીને 
કોઈએ પૂ�ો. �યાર� િપતા�ીએ તેનો ઉપર મુજબ 
જવાબ આપેલો.

અહ�ભાવ મનુ�યને પતનના માગ� લઈ �ય 
છ�. પછી ભલે તે સાધનાનો હોય યા લૌ�કક 
કાય�નો પથ હોય, પણ � તેમાં અહ�ભાવનો ભાવ 
વધાર� �માણમાં છ� તો તે અહ�કાર અંધકાર બનીને 
મનુ�યને ભટકાવી દ� છ�. જેનો સંપૂણ� બનવાનો 
સાચા �દલથી ઈરાદો છ� તો એણે �ણી લેવું �ઈએ 
ક� અહ�ભાવને ઓળખી તેનો �યાગ જ એને 
મંિઝલની તરફ તી�તાથી લઈ જશે. � સવ��વનો 
�યાગ કરવા છતાં પણ અહ�ભાવની બેડીઓને 
તોડી ન શ�યા, તો સાધકની ક�રબાની કમાલ 
કરી શકતી નથી.

તો હ� રાજયોગના સાધકો, આપણે આપણી 
�દ�યતાથી સમ� િવ�ને માયાની �ળમાંથી મુ� 
કરવાનું છ�. આપણો પાવન પથ અનેકો માટ� માગ� 
�દશ�ક બનનાર છ�. આપણો �યાગ સંસારમાં 
વૈરા�યનું બીજ અંક��રત કરશે. તો એવું તો નથી 
બનતું ક� સંપૂણ� સં�યાસ પછી પણ ‘અહ�ભાવ’ની 
ડાળીમાં અટવાઈ ગયા હો. તો ચાલો, સૂ�મ ��� 

રાખીને �વયંનું િનરી�ણ કરીએ અને આ સૂ�મ 
માયાને સદા સદાને માટ� િવદાય આપી દઈએ.

‘�� બુિ�વાન છું. �� સમથ� છું. �� સુંદર છું. �� 
ધનવાન છું. �� ઈ�ચાજ� છું. �� માિલક છું. આ મારી 
�ુટી છ�. તમે મને પૂ�ા વગર આ સા�ં કામ પણ 
શા માટ� કયુ�? તમાર� મા�ં માન રાખવું �ઈએ. આ 
ઘરનો માિલક તો �� છું.’ - આ છ� અહ�ભાવથી 
પી�ડત મનુ�યોના બોલ તથા એમની ભાવનાઓ. 
પરંતુ બુિ�વાન મનુ�યે શું એ ન િવચારવું �ઈએ 
ક� �યાર� તમે આ ધરા પર આ�યા �યાર� શરીર પણ 
સાથે લા�યા નહોતા. તમને સવ� કાંઈ અહ�થી જ 
મ�યું છ�. જેને તમે પોતાની કમાણી સમ�ને ગવ� 
કરી ર�ા છો. તે તમારી છ� જ �યાં? આંખ બીડાઈ 
જતાં જ (શરીર છોડી દ�તાં જ) તમે શું ફરીથી 
ખાલી બની જતા નથી? તો તમને જે ક�ઈ મ�યું છ� 
તેને શા માટ� �વ ઉપકાર તથા પર ઉપકારમાં રોક� 
દ�તા નથી?

અહ�ભાવના �યાગનું મહ�વ

• અ� ર�ોનો એક આધાર અહ�ભાવનો 
�યાગ પણ છ�.

• અહ�ભાવના �યાગથી �વન સરળ તથા �દ�ય 
બની �ય છ� અને ભાર�પણું સમા�ત થઈ �ય 
છ�.

• અહ�ભાવ જ સમ�યાઓ અને િચંતાઓનું 
કારણ છ�.

• ‘��’ જશે તો બાપ (પરમિપતા પરમા�મા) 
આવશે અથા�� ��ય�તાનાં નગારાં વાગશે.

• અહ�ભાવને કારણે આપણામાંથી બી�ઓની 
ભાવનાઓ સમા�ત થઈ �ય છ�.
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ધપીએ.

યોગમાં સૌથી મોટું િવ�ન - અહ�ભાવ

અહ�ભાવ જ એક �યથ� સંક�પો તથા બોલનું 
કારણ છ� અને �યથ�માં રહ�નારો આ�મા સવ� સમથ� 
િપતાની યાદમાં કઈ રીતે રહી શક�?

� આપણે 10 િમિનટ યોગ અ�યાસ માટ� 
બેસીએ અને પોતાના �યથ� સંક�પોની તપાસ 
કરીએ, તો આપણને જણાશે ક� સવ� �યથ� 
સંક�પોનું �ાર અહ�ભાવ જ છ�. આ �ારને બંધ 
કરી દઈશું તો, �યથ� બંધ થઈ જશે.

સમ� �વનમાં અહ�ભાવને કારણે આપણા 
અધઃચેતન મનમાં �યથ�ની એક લાંબી પહોળી 
�ળ ર�કોડ� કરી લીધી છ�. �યાર� આપણે 
એકા�િચ� બનીને બેસીએ છીએ. તો તે છુપાયેલ 
�યથ� �કટ થવા લાગે છ� અને આપણને પૂવ�કાળની 
અનેક ��િતઓ આવવા લાગે છ�. હવે તેને સતત 
સમિપ�ત કરીને ચાલીએ. મનમાં જે ક�ઈ ઉઠ� તેને 
િશવ પર અપ�ણ કરી દઈએ. તો �વાભાિવક રીતે જ 
યોગયુ� ��થિતનો આનંદ લઈ શક�શું.

�વનને બોજપૂણ� કર� છ� - અહ�ભાવ

અહ�ભાવનું �વ�પ અિત સૂ�મ છ�. �યાર�ક 
�યાર�ક તો તે બુિ�વાનોની પણ સમજણમાં 
આવતું નથી. સૂ�મ�પથી પોતાનું કાય� કરતી 
અહ�ભાવની ભાવના મનુ�યના મનને બોજપૂણ� 
બનાવી દ� છ�. એની ખુશી ન� થઈને મનમાં 
િચંતાઓની િચનગારી ઉઠવા લાગે છ�. ‘વેપાર 
સારો ચાલતો નથી, હવે શું થશે? ઘરની સમ� 
જવાબદારી મારી, પરંતુ ધન નથી. ઘણી બદનામી 
થશે. બાળકોનાં લ� કરવાના છ�, ધનનો 
અભાવ છ�. હવે ઈ�ત જશે. કોટ�માં ક�સ ચાલી 
ર�ો છ�. કોણ �ણે ક�મ પણ મારાં બાળકો 
ક�સંગમાં બગડી ર�ાં છ�. એમનું ભિવ�યમાં શું 

• અહ�ભાવ હદની િનશાની છ�. �યાં અહ�ભાવ છ� 
�યાં િવશાળબુિ� તથા િવશાળ �દલ નથી.

• અહ�ભાવ હશે તો આપણે સમિપ�ત બુિ� નહ� 
બની શક�એ. ફલ�વ�પ પરમા�મા િપતા 
આપણો જેવો ઈ�છ� તેવો ઉપયોગ નહ� કરી 
શક�.

ઝગડાઓનું મૂળ - અહ�કાર

તૂં  તૂં  મ�  મ� ... આ �િસ� શ�દ દર�ક �થળ� 
ઝઘડાઓનું મૂળ છ�. કાય� ભગવાનનું, શિ�ઓ 
પણ તે જ આપી ર�ા છ�, માગ� પણ તે જ બતાવી 
ર�ા છ� અને લડી ર�ા છીએ આપણે. શા માટ�? 
િવચાર કરીએ.

‘બેગાની શાદી મ� અ�દુ�ા દીવાના’ વાળી 
કહ�વત અવળી રીતે તો ચ�રતાથ� થઈ રહી નથી 
ને? �વયં સવ�શિ�વાને આપણું ભા�ય ઉ� 
બનાવવા માટ� આપણને કાય�માં �થાન આ�યું, 
સહયોગી બના�યા અને આપણે ‘અહ�ભાવ’ને 
કારણે લડી ઝઘડીને �ે� કાય�માં અવરોધ પેદા 
કરીએ તો આપણે �ાર પર આવેલા �ે� ભા�યને 
ગુમાવી નહ� દઈએ?

તો સંગઠનમાં �યાં પણ પર�પર સંઘષ� છ�, 
એનું બીજ અહ�ભાવ છ�. આપણે બી�ઓને 
લડાઈનું કારણ ન સમજતાં �વયંના અહ�ભાવને 
પકડીએ. �યાં સુધી તે પ�ડમાં નહ� આવે, �યાં 
સુધી ઝધડા સમા�ત થશે નહ�. ‘મ� વધાર� કામ 
કયુ�, તમે સારી રીતે કામ કરતા નથી.’ ‘�� 
સમજદાર છું, તમે તો બુ�ુ છો.’ ‘મારી વાત 
માનવામાં આવતી નથી, �� �� છું.’ ‘�� ન હોત તો 
આ કામ પણ સફળ ન થાત.’ - આ ભાવનાઓ જ 
ઝઘડા કરાવે છ�. તો આવો, આ વષ�માં આ 
બિહ�મુખી વાતોને તથા �ડી બુિ�ની 
મા�યતાઓને છોડીને �દ�યતાની તરફ આગળ 

થાય છ�. પરંતુ � કોઈ માળી, બાપની ચેતન 
�લવાડીને મહ�કતી �ઈને અહ�ભાવની ભાવનામાં 
આવે ક� મ� આ �લવાડીને મહ�કાવી છ� - તો તે 
એની ભૂલ હશે અને �લ કરમાઈને ખરવા લાગશે. 
� આપની �લવાડી મહ�ક� ઉઠી છ� તો એમાં 
અહ�ભાવના ક�ડાને લાગવા ન દો. એને 
અહ�ભાવની માયાથી મુ� રાખો અને એની 
સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાડવાનું શીખો. એ યાદ 
રહ� ક� આપની �લવાડીનો િવ�તાર તો ઘણો હોય 
પરંતુ એનાં �લ કરમાયેલાં હોય યા એમાં સુગંધી 
ન હોય યા પાનખર છ� તો એનું કારણ આપનો 
અહ�ભાવ છ�.

�યાં અહ� આવે �યાં માયા આવે

માયા િબલાડી મનને બંધ દરવા�ની બહાર 
બોલાવે છ�. �યા�, �યા� અથા�� દરવા� ખોલો તો 
�� આવું અને આપ િબલાડીની ચાલાક�ને ન 
ઓળખવાને કારણે � દરવા� ખોલી દો છો તો 
માયા �વેશ કરી લે છ�.

આપે સફળતાપૂવ�ક કોઈ મોટું કાય� કયુ� 
અને એ ભાવ પણ રા�યો ક� મ� કયુ� તો મનમાં 
અનેક કામનાઓ જ�મ લઈને આપને નબળા 
બનાવી દ�શે. ક�ટલાયે મનુ�ય આપની તરફ 
આકિષ�ત થશે. આપ એના આકષ�ણમાં ખ�ચાતા 
જશો. અહ�ભાવ આ�યો એટલે ફળ �વીકાર કરવા 
માટ� તૈયાર રહ�વું અને �યાં આપે ફળ �વીકાયુ� તો 
માયા આપની પાછળ પડી જશે.

તો યાદ રહ� સંગમયુગ પર આપણી મહાનતા 
�યાગમાં છ�. કાચું ફળ �વીકાર કરવામાં નહ�. 
એટલે અહ�ને મારો તો માયા �વાભાિવક રીતે જ 
મરી જશે.

અહ�ભાવ છ� તો �દ�યતા નથી

��યેક મનુ�યને �વનમાં ક�ટલીયે 

થશે?’ આ સવ� અહ�ભાવ �ારા ઉ�પ�ન ભાર�પણું 
મનુ�યના �વનને સુખથી દૂર લઈ જનાર છ�.

પણ એક યોગીને એ િવ�ાસ રહ�વો �ઈએ 
ક� મારા પરમિપતા પરમા�મા દર�ક વાતમાં મારા 
જવાબદાર છ�. કત��ય કરવું એ મારી ફરજ છ�. 
બાક� સવ� જવાબદારીઓ એમની જ છ�. આ રીતે 
સમિપ�ત ભાવ રાખીને જવાબદારીઓ 
િનભાવનારાઓનાં સવ�કાય� સફળ થાય છ�. પરંતુ 
�યાન એ રહ�વું �ઈએ ક� અહ�ભાવનો �યાગ 
કરીને �યાર� આપણે હળવા બની જઈએ �યાર� 
�વનમાં અલબેલાપણું ન આવી �ય. અહ�ભાવનો 
�યાગ આપણને યોગયુ� બનાવે તો આપણે 
શિ�શાળી બનીને બોજ તથા િચંતાઓથી મુ� 
�વન �વી શક�શું.

અહ�ભાવ આ�યો ક� ગુલદ�તો કરમાયો

‘સેવાઓ ભગવાનની ને પર�શાન આપણે’ 
આ �ઈને તો પરમિપતા પણ હસતા હશે. એમનાં 
મહાવા�યો છ� - ‘જે બાપ માિલક છ�, તે તો �વયંને 
િનિમ� સમ�ને િનિ�ંત રહ� છ� અને જે બાળકો 
સેવાઓ માટ� િનિમ� છ�, તેઓ �વયંને માિલક 
સમ�ને ભાર� થઈ �ય છ�.’ ક�વું આ�ય� છ�!

આપણે �ણીએ છીએ ક�, ��ાબાબા 
સાકારમાં હ�મેશાં જ કહ�તા હતા ક� કાય� 
િશવબાબાનું છ�, મને શાની િચંતા, બાપ તો સદા 
િનિ�ંત રહ� છ� કારણ ક� �ણે છ� ક� સવ� કાંઈ �ામા 
અનુસાર જ થઈ ર�ં છ�. તો �યાર� ���ના માિલક 
અને નવી ���ના સજ�ક ��ા અને િશવ બંને 
િનિ�ંત છ� તો આપણી િચંતાઓનું શું મૂ�ય!

સેવાની સફળતા કાં તો �વયંની �ે� 
��થિતના �ભાવથી થાય છ� યા ઈ�રીય 
સહયોગના આધાર પર યા િવ� �ામામાં કોઈને 
સફળતાનું �ે� વરદાન �ા�ત થાય તે આધાર પર 
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ધપીએ.

યોગમાં સૌથી મોટું િવ�ન - અહ�ભાવ

અહ�ભાવ જ એક �યથ� સંક�પો તથા બોલનું 
કારણ છ� અને �યથ�માં રહ�નારો આ�મા સવ� સમથ� 
િપતાની યાદમાં કઈ રીતે રહી શક�?

� આપણે 10 િમિનટ યોગ અ�યાસ માટ� 
બેસીએ અને પોતાના �યથ� સંક�પોની તપાસ 
કરીએ, તો આપણને જણાશે ક� સવ� �યથ� 
સંક�પોનું �ાર અહ�ભાવ જ છ�. આ �ારને બંધ 
કરી દઈશું તો, �યથ� બંધ થઈ જશે.

સમ� �વનમાં અહ�ભાવને કારણે આપણા 
અધઃચેતન મનમાં �યથ�ની એક લાંબી પહોળી 
�ળ ર�કોડ� કરી લીધી છ�. �યાર� આપણે 
એકા�િચ� બનીને બેસીએ છીએ. તો તે છુપાયેલ 
�યથ� �કટ થવા લાગે છ� અને આપણને પૂવ�કાળની 
અનેક ��િતઓ આવવા લાગે છ�. હવે તેને સતત 
સમિપ�ત કરીને ચાલીએ. મનમાં જે ક�ઈ ઉઠ� તેને 
િશવ પર અપ�ણ કરી દઈએ. તો �વાભાિવક રીતે જ 
યોગયુ� ��થિતનો આનંદ લઈ શક�શું.

�વનને બોજપૂણ� કર� છ� - અહ�ભાવ

અહ�ભાવનું �વ�પ અિત સૂ�મ છ�. �યાર�ક 
�યાર�ક તો તે બુિ�વાનોની પણ સમજણમાં 
આવતું નથી. સૂ�મ�પથી પોતાનું કાય� કરતી 
અહ�ભાવની ભાવના મનુ�યના મનને બોજપૂણ� 
બનાવી દ� છ�. એની ખુશી ન� થઈને મનમાં 
િચંતાઓની િચનગારી ઉઠવા લાગે છ�. ‘વેપાર 
સારો ચાલતો નથી, હવે શું થશે? ઘરની સમ� 
જવાબદારી મારી, પરંતુ ધન નથી. ઘણી બદનામી 
થશે. બાળકોનાં લ� કરવાના છ�, ધનનો 
અભાવ છ�. હવે ઈ�ત જશે. કોટ�માં ક�સ ચાલી 
ર�ો છ�. કોણ �ણે ક�મ પણ મારાં બાળકો 
ક�સંગમાં બગડી ર�ાં છ�. એમનું ભિવ�યમાં શું 

• અહ�ભાવ હદની િનશાની છ�. �યાં અહ�ભાવ છ� 
�યાં િવશાળબુિ� તથા િવશાળ �દલ નથી.

• અહ�ભાવ હશે તો આપણે સમિપ�ત બુિ� નહ� 
બની શક�એ. ફલ�વ�પ પરમા�મા િપતા 
આપણો જેવો ઈ�છ� તેવો ઉપયોગ નહ� કરી 
શક�.

ઝગડાઓનું મૂળ - અહ�કાર

તૂં  તૂં  મ�  મ� ... આ �િસ� શ�દ દર�ક �થળ� 
ઝઘડાઓનું મૂળ છ�. કાય� ભગવાનનું, શિ�ઓ 
પણ તે જ આપી ર�ા છ�, માગ� પણ તે જ બતાવી 
ર�ા છ� અને લડી ર�ા છીએ આપણે. શા માટ�? 
િવચાર કરીએ.

‘બેગાની શાદી મ� અ�દુ�ા દીવાના’ વાળી 
કહ�વત અવળી રીતે તો ચ�રતાથ� થઈ રહી નથી 
ને? �વયં સવ�શિ�વાને આપણું ભા�ય ઉ� 
બનાવવા માટ� આપણને કાય�માં �થાન આ�યું, 
સહયોગી બના�યા અને આપણે ‘અહ�ભાવ’ને 
કારણે લડી ઝઘડીને �ે� કાય�માં અવરોધ પેદા 
કરીએ તો આપણે �ાર પર આવેલા �ે� ભા�યને 
ગુમાવી નહ� દઈએ?

તો સંગઠનમાં �યાં પણ પર�પર સંઘષ� છ�, 
એનું બીજ અહ�ભાવ છ�. આપણે બી�ઓને 
લડાઈનું કારણ ન સમજતાં �વયંના અહ�ભાવને 
પકડીએ. �યાં સુધી તે પ�ડમાં નહ� આવે, �યાં 
સુધી ઝધડા સમા�ત થશે નહ�. ‘મ� વધાર� કામ 
કયુ�, તમે સારી રીતે કામ કરતા નથી.’ ‘�� 
સમજદાર છું, તમે તો બુ�ુ છો.’ ‘મારી વાત 
માનવામાં આવતી નથી, �� �� છું.’ ‘�� ન હોત તો 
આ કામ પણ સફળ ન થાત.’ - આ ભાવનાઓ જ 
ઝઘડા કરાવે છ�. તો આવો, આ વષ�માં આ 
બિહ�મુખી વાતોને તથા �ડી બુિ�ની 
મા�યતાઓને છોડીને �દ�યતાની તરફ આગળ 

થાય છ�. પરંતુ � કોઈ માળી, બાપની ચેતન 
�લવાડીને મહ�કતી �ઈને અહ�ભાવની ભાવનામાં 
આવે ક� મ� આ �લવાડીને મહ�કાવી છ� - તો તે 
એની ભૂલ હશે અને �લ કરમાઈને ખરવા લાગશે. 
� આપની �લવાડી મહ�ક� ઉઠી છ� તો એમાં 
અહ�ભાવના ક�ડાને લાગવા ન દો. એને 
અહ�ભાવની માયાથી મુ� રાખો અને એની 
સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાડવાનું શીખો. એ યાદ 
રહ� ક� આપની �લવાડીનો િવ�તાર તો ઘણો હોય 
પરંતુ એનાં �લ કરમાયેલાં હોય યા એમાં સુગંધી 
ન હોય યા પાનખર છ� તો એનું કારણ આપનો 
અહ�ભાવ છ�.

�યાં અહ� આવે �યાં માયા આવે

માયા િબલાડી મનને બંધ દરવા�ની બહાર 
બોલાવે છ�. �યા�, �યા� અથા�� દરવા� ખોલો તો 
�� આવું અને આપ િબલાડીની ચાલાક�ને ન 
ઓળખવાને કારણે � દરવા� ખોલી દો છો તો 
માયા �વેશ કરી લે છ�.

આપે સફળતાપૂવ�ક કોઈ મોટું કાય� કયુ� 
અને એ ભાવ પણ રા�યો ક� મ� કયુ� તો મનમાં 
અનેક કામનાઓ જ�મ લઈને આપને નબળા 
બનાવી દ�શે. ક�ટલાયે મનુ�ય આપની તરફ 
આકિષ�ત થશે. આપ એના આકષ�ણમાં ખ�ચાતા 
જશો. અહ�ભાવ આ�યો એટલે ફળ �વીકાર કરવા 
માટ� તૈયાર રહ�વું અને �યાં આપે ફળ �વીકાયુ� તો 
માયા આપની પાછળ પડી જશે.

તો યાદ રહ� સંગમયુગ પર આપણી મહાનતા 
�યાગમાં છ�. કાચું ફળ �વીકાર કરવામાં નહ�. 
એટલે અહ�ને મારો તો માયા �વાભાિવક રીતે જ 
મરી જશે.

અહ�ભાવ છ� તો �દ�યતા નથી

��યેક મનુ�યને �વનમાં ક�ટલીયે 

થશે?’ આ સવ� અહ�ભાવ �ારા ઉ�પ�ન ભાર�પણું 
મનુ�યના �વનને સુખથી દૂર લઈ જનાર છ�.

પણ એક યોગીને એ િવ�ાસ રહ�વો �ઈએ 
ક� મારા પરમિપતા પરમા�મા દર�ક વાતમાં મારા 
જવાબદાર છ�. કત��ય કરવું એ મારી ફરજ છ�. 
બાક� સવ� જવાબદારીઓ એમની જ છ�. આ રીતે 
સમિપ�ત ભાવ રાખીને જવાબદારીઓ 
િનભાવનારાઓનાં સવ�કાય� સફળ થાય છ�. પરંતુ 
�યાન એ રહ�વું �ઈએ ક� અહ�ભાવનો �યાગ 
કરીને �યાર� આપણે હળવા બની જઈએ �યાર� 
�વનમાં અલબેલાપણું ન આવી �ય. અહ�ભાવનો 
�યાગ આપણને યોગયુ� બનાવે તો આપણે 
શિ�શાળી બનીને બોજ તથા િચંતાઓથી મુ� 
�વન �વી શક�શું.

અહ�ભાવ આ�યો ક� ગુલદ�તો કરમાયો

‘સેવાઓ ભગવાનની ને પર�શાન આપણે’ 
આ �ઈને તો પરમિપતા પણ હસતા હશે. એમનાં 
મહાવા�યો છ� - ‘જે બાપ માિલક છ�, તે તો �વયંને 
િનિમ� સમ�ને િનિ�ંત રહ� છ� અને જે બાળકો 
સેવાઓ માટ� િનિમ� છ�, તેઓ �વયંને માિલક 
સમ�ને ભાર� થઈ �ય છ�.’ ક�વું આ�ય� છ�!

આપણે �ણીએ છીએ ક�, ��ાબાબા 
સાકારમાં હ�મેશાં જ કહ�તા હતા ક� કાય� 
િશવબાબાનું છ�, મને શાની િચંતા, બાપ તો સદા 
િનિ�ંત રહ� છ� કારણ ક� �ણે છ� ક� સવ� કાંઈ �ામા 
અનુસાર જ થઈ ર�ં છ�. તો �યાર� ���ના માિલક 
અને નવી ���ના સજ�ક ��ા અને િશવ બંને 
િનિ�ંત છ� તો આપણી િચંતાઓનું શું મૂ�ય!

સેવાની સફળતા કાં તો �વયંની �ે� 
��થિતના �ભાવથી થાય છ� યા ઈ�રીય 
સહયોગના આધાર પર યા િવ� �ામામાં કોઈને 
સફળતાનું �ે� વરદાન �ા�ત થાય તે આધાર પર 
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યો�યતાઓ, ગુણ યા શિ�ઓ મળ�લી છ�. એને 
ઈ�રીય કાય� યા લૌ�કક કાય�માં �ડીને એમાં 
�િ� કરવી એ બુિ�વાન �યિ�નું કત��ય છ�. � 
કોઈ મનુ�ય પોતાની યો�યતાઓનો િવ�તાર 
કરવાનું જ નથી �ણતો તો એની યો�યતાઓ 
એક �દવસ અવ�ય લોપ થઈ �ય છ�.

પરંતુ યો�યતાઓના આધાર પર સફળતા 
�ા��ત પછી પણ � કોઈ સાધકના મનમાં સૂ�મ 
અંશ�પમાં પણ એ ભાવના રહી ક� મારી 
યો�યતાના કારણે એ સફળતા છ� તો એ એની 
ભૂલ હશે. આવો અહ�ભાવનો ભાવ રહ�વાથી 
ધારણાઓમાં �દ�યતા આવતી નથી. મ� પુ�ષાથ� 
કરીને આ ધારણાઓ બનાવી છ� યા કલાઓ 
મેળવી છ� - આ ભાવ પણ સૂ�મ અહ�ને જ�મ 
આપીને રાજયોગીના સંપૂણ�તાના માગ�માં સૂ�મ 
અવરોધ બની �ય છ�.

� કોઈ �ે� સાધક, �ે� યોગી, 
અતીતમાં જઈને જુએ તો તે જે ક�ઈ બ�યો, જે પણ 
�ે� ��થિત એણે મેળવી, જે પણ સફળતા એને 
સેવાના �ે�માં મળી તે શું ઈ�રીય સહયોગ યા 
ઈ�રીય �ેરણાઓ વગર સંભવ હતી તો એનું 
અંતમ�ન એને જવાબ આપશે ક� આ મા� તમારી 
િવશેષતાઓ જ નહોતી, આ ક�વળ તમારી 
મહ�નતનું જ પ�રણામ નહોતું પણ ઈ�રીય વરદાન 
છ�. તો પોતાની યો�યતાઓને ઈ�રીય ભેટ 
સમ�ને ચાલીશું તો �વનમાં �દ�યતાનો �કાશ 
ચમક� ઉઠશે.

પુ�ય ફળને ન� કર� છ� - અહ�ભાવ

�ે� કમ�માં યા પુ�યકમ�માં � કરનારના 
મનમાં ‘મ� કયુ�’ એવી ભાવના છ� તો એનું અડધું 
પુ�ય ન� થઈ �ય છ�. ધનનો સહયોગ આપીને 
� કોઈ �યિ� વારંવાર સવ�ની સમ� પોતાના 

સહયોગનાં વખાણ કર� તો એનું સંપૂણ� પુ�ય ન� 
થઈ �ય છ�. � કોઈ વણ�ન તો ના કર� પરંતુ મનમાં 
એ નશો રાખે ક� મ� આટલું કયુ� તો એનું અડધું 
પુ�ય ન� થઈ �ય છ�. � સહયોગ આપીને કોઈ 
�યિ� સ�માનની ઈ�છા રાખે, તો પણ એનું પુ�ય 
ન� થઈ �ય છ�. ગુ�ત સહયોગ આપવો, સહયોગ 
આપીને ભૂલી જવું - તેનાથી જ પુ�યફળ �ા�ત 
થાય છ�.

તેથી જ તો ગીતામાં ક�ં છ� ક� મનુ�ય એ કહ� 
છ� ક� �� ય� કરીશ �� આટલાંને ભોજન કરાવીશ, 
�� આ આ પુ�ય કરીશ. મ� આ આ �ે� કાય� કયા� 
- આ કમ� પણ ર��ધાન કમ� છ�. કારણ ક� એમાં 
�ે� કમ� કરનાર� અહ�ભાવનો �યાગ કય� નથી.

આપણે પુ�યની પૂં� વધારવાની છ�. પુ�યનું 
બળ મનુ�યને આપદાઓના સમયે મદદ કર� છ�. 
આ સવ��ે� સંગમયુગ પર આપણને અ�યંત 
સોનેરી તક મળી છ� જેથી આપણે જ�મ જ�મો માટ� 
પુ�યની મૂડી જમા કરી લઈએ. તો જે ઈ�રીય 
�ાનથી સંપ�ન બુિ�વાન આ�માઓ છ� એમણે 
�ણવું �ઈએ ક� �ે� કમ�નું તથા પુ�ય કમ�નું 
ખાતું જમા કરીને એના પર અહ�ભાવની 
લાલશાહીનો લેપ ન કરીએ. નહ�તર આ અહ�ભાવ 
આપણને અવ�ય બંધનમાં બાંધશે.

આપણે પણ એ સમ� લઈએ ક� આપણાં 
મહાન કાય� એટલા માટ� થઈ ર�ાં છ� ક� આપણી 
સાથે સવ�શિ�વાન છ�. � એમની છ�છાયા 
આપણા ઉપરથી દૂર થઈ �ય તો આપણે ક�ઈ પણ 
કરી ન શક�એ તથા આપણી સંપણ� �ાંિતનો પણ 
લોપ થઈ �ય.

અહ�ભાવ રાખવો એટલે સૂ�મ પાપ

ઈ�રીય દ�ણમાં, ઈ�રીય સંપિ�માં તથા 
ઈ�રીય �ા��તઓમાં અહ�ભાવ લાવવો તે સૂ�મ 

પાપ છ�. તેનો આપનાર છ� સવ� સમથ� અને આપણે 
સમ�એ ક� આપણે મહ�નત કરી છ� તો તે તો 
પારક� ચીજને પોતાની કહ�વા બરાબર છ�. વળી 
�યાર� આપણે પોતાનું સવ��વ �વાહા કરી ચૂ�યા 
તો આપણું ક�ઈ પણ ર�ં છ� શું ? કોઈપણ �યિ� 
યા પદાથ� સાથે આપણે મારા પણું રાખી શક�એ 
નહ�. � રાખીએ છીએ તો સૂ�મ પાપ થશે અને 
પાપ વધતાં વધતાં આપણાં સવ� પુ�યોને ખાઈ જશે.

આપણું પોતાનું તો ક�ઈ પણ નથી. પરંતુ 
�ા�ત થયેલી ઈ�રીય સંપિ�થી � આપણે 
બી�ઓને સુખ આપતા નથી, ઈ�યા�, વેર, 
િવરોધને કારણે, બી�ઓને ઈ�રીય સંપિ�થી 
સહયોગ આપતા નથી તો, તે આપણા મહાપાપના 
ખાતામાં જમા થશે અને ઈ�રીય સંપિ�નું સુખ 
આપણને �ા�ત થશે નહ�. એટલે આપણે એ ન 
ભૂલીએ ક� ઈ�રીય ખ�ના બી�ઓને સુખ 
આપવા માટ� છ� મા� એકઠા કરવા માટ� યા 
�વયંના સુખો માટ� જ નહ�.

આ મહ�વપૂણ� કાળમાં �વયંને �દ�ય 
બનાવવા, સૂ�મ બંધનોને કાપવાં તથા િનિવ��ન 
બનીને ચાલવું આપણું લ�ય છ�. તો યોગ 
તપ�યાની સાથે સાથે અહ�ભાવના �યાગની સૂ�મ 
તપ�યા પણ આપણે કરવાની છ�. એવું ન બને ક� 
આપણે મહાનયોગી તો બની ગયા. પરંતુ 
અહ�ભાવનો �યાગ ન કરી શક�એ. તેનાથી 
આપણી તપ�યાનું બળ ન� થતું રહ�શે. એ 
વાતની જ�ર કરનકરાવનહાર બાપ આપણને 
િનિમ� બનાવીને સવ� કાંઈ કરાવી ર�ાં છ�. 
આપણે આ �વનમાં પુ�ષાથ� કરીને જે ક�ઈ પણ 
�ા�ત કયુ� છ� તે ઈ�રીય દ�ણ છ�. સવ�શિ�માન 
બાપ ��યેક વાતમાં જવાબદાર છ�. તો આવો, 
અહ�ભાવને ઓળખીએ અને તેનાથી મુ� થઈને 
બુિ�ને �દ�ય કરીએ. સંગઠનને સશ� 
બનાવીએ. �વયંમાં પુ�યકમ�નું બળ ભરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ઓજ�વીના શરીરમાંથી ઓજસ વહ� છ�

તમો �યાર� ભાષણ સાંભળવા �ઓ છો, �યાર� 
તમને એટલો અનુભવ તો થતો જ હશે ક�, 
ક�ટલાક વ�ાની �ોતાઓ ઉપર સચોટ અસર 
થાય છ� અને ક�ટલાકની નથી થતી. જે ઓજ�વી 
હોય છ� તેના શરીરમાંથી ઓજસ સતત વ�ા જ 
કર� છ�. જેમ પુ�પમાંથી સુગંધ વહ� છ� અને 
લોહચુંબકમાંથી અમુક �વાહ વહ� છ�, તેમ 
ઓજ�વીના શરીરમાંથી ઓજસ વહ� છ�. ઓજસ 
પોતાની આસપાસનાં માણસો ઉપર અજબ 
અસર કર� છ� ! આવી રીતે પેલા ગમગીન 
માણસના શરીરમાંથી વહ�તા �વાહ� મારા શરીર 
પર અસર કરી હતી.    • • •

�ા�ત કરી આ�માનુભૂિત માટ� ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ�િવ�ાલયના આપ કોઈ 
પણ સેવા ક��� પર સવાર� 8.00 થી 11.00 કલાક� 
અને સાંજે 5.30 થી 7.30 કલાક� કોઈપણ સમયે 
એક કલાક �િત�દન સાત �દવસ આવીને િવના 
મૂ�યે લાભ લઈ શકો છો અથવા આપના �થાન પર 
િમ� સંબંધીઓને એકિ�ત કરીને �વચનોનું 
આયોજન કરી શકો છો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... ધન કમાવો પરંતુ
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યો�યતાઓ, ગુણ યા શિ�ઓ મળ�લી છ�. એને 
ઈ�રીય કાય� યા લૌ�કક કાય�માં �ડીને એમાં 
�િ� કરવી એ બુિ�વાન �યિ�નું કત��ય છ�. � 
કોઈ મનુ�ય પોતાની યો�યતાઓનો િવ�તાર 
કરવાનું જ નથી �ણતો તો એની યો�યતાઓ 
એક �દવસ અવ�ય લોપ થઈ �ય છ�.

પરંતુ યો�યતાઓના આધાર પર સફળતા 
�ા��ત પછી પણ � કોઈ સાધકના મનમાં સૂ�મ 
અંશ�પમાં પણ એ ભાવના રહી ક� મારી 
યો�યતાના કારણે એ સફળતા છ� તો એ એની 
ભૂલ હશે. આવો અહ�ભાવનો ભાવ રહ�વાથી 
ધારણાઓમાં �દ�યતા આવતી નથી. મ� પુ�ષાથ� 
કરીને આ ધારણાઓ બનાવી છ� યા કલાઓ 
મેળવી છ� - આ ભાવ પણ સૂ�મ અહ�ને જ�મ 
આપીને રાજયોગીના સંપૂણ�તાના માગ�માં સૂ�મ 
અવરોધ બની �ય છ�.

� કોઈ �ે� સાધક, �ે� યોગી, 
અતીતમાં જઈને જુએ તો તે જે ક�ઈ બ�યો, જે પણ 
�ે� ��થિત એણે મેળવી, જે પણ સફળતા એને 
સેવાના �ે�માં મળી તે શું ઈ�રીય સહયોગ યા 
ઈ�રીય �ેરણાઓ વગર સંભવ હતી તો એનું 
અંતમ�ન એને જવાબ આપશે ક� આ મા� તમારી 
િવશેષતાઓ જ નહોતી, આ ક�વળ તમારી 
મહ�નતનું જ પ�રણામ નહોતું પણ ઈ�રીય વરદાન 
છ�. તો પોતાની યો�યતાઓને ઈ�રીય ભેટ 
સમ�ને ચાલીશું તો �વનમાં �દ�યતાનો �કાશ 
ચમક� ઉઠશે.

પુ�ય ફળને ન� કર� છ� - અહ�ભાવ

�ે� કમ�માં યા પુ�યકમ�માં � કરનારના 
મનમાં ‘મ� કયુ�’ એવી ભાવના છ� તો એનું અડધું 
પુ�ય ન� થઈ �ય છ�. ધનનો સહયોગ આપીને 
� કોઈ �યિ� વારંવાર સવ�ની સમ� પોતાના 

સહયોગનાં વખાણ કર� તો એનું સંપૂણ� પુ�ય ન� 
થઈ �ય છ�. � કોઈ વણ�ન તો ના કર� પરંતુ મનમાં 
એ નશો રાખે ક� મ� આટલું કયુ� તો એનું અડધું 
પુ�ય ન� થઈ �ય છ�. � સહયોગ આપીને કોઈ 
�યિ� સ�માનની ઈ�છા રાખે, તો પણ એનું પુ�ય 
ન� થઈ �ય છ�. ગુ�ત સહયોગ આપવો, સહયોગ 
આપીને ભૂલી જવું - તેનાથી જ પુ�યફળ �ા�ત 
થાય છ�.

તેથી જ તો ગીતામાં ક�ં છ� ક� મનુ�ય એ કહ� 
છ� ક� �� ય� કરીશ �� આટલાંને ભોજન કરાવીશ, 
�� આ આ પુ�ય કરીશ. મ� આ આ �ે� કાય� કયા� 
- આ કમ� પણ ર��ધાન કમ� છ�. કારણ ક� એમાં 
�ે� કમ� કરનાર� અહ�ભાવનો �યાગ કય� નથી.

આપણે પુ�યની પૂં� વધારવાની છ�. પુ�યનું 
બળ મનુ�યને આપદાઓના સમયે મદદ કર� છ�. 
આ સવ��ે� સંગમયુગ પર આપણને અ�યંત 
સોનેરી તક મળી છ� જેથી આપણે જ�મ જ�મો માટ� 
પુ�યની મૂડી જમા કરી લઈએ. તો જે ઈ�રીય 
�ાનથી સંપ�ન બુિ�વાન આ�માઓ છ� એમણે 
�ણવું �ઈએ ક� �ે� કમ�નું તથા પુ�ય કમ�નું 
ખાતું જમા કરીને એના પર અહ�ભાવની 
લાલશાહીનો લેપ ન કરીએ. નહ�તર આ અહ�ભાવ 
આપણને અવ�ય બંધનમાં બાંધશે.

આપણે પણ એ સમ� લઈએ ક� આપણાં 
મહાન કાય� એટલા માટ� થઈ ર�ાં છ� ક� આપણી 
સાથે સવ�શિ�વાન છ�. � એમની છ�છાયા 
આપણા ઉપરથી દૂર થઈ �ય તો આપણે ક�ઈ પણ 
કરી ન શક�એ તથા આપણી સંપણ� �ાંિતનો પણ 
લોપ થઈ �ય.

અહ�ભાવ રાખવો એટલે સૂ�મ પાપ

ઈ�રીય દ�ણમાં, ઈ�રીય સંપિ�માં તથા 
ઈ�રીય �ા��તઓમાં અહ�ભાવ લાવવો તે સૂ�મ 

પાપ છ�. તેનો આપનાર છ� સવ� સમથ� અને આપણે 
સમ�એ ક� આપણે મહ�નત કરી છ� તો તે તો 
પારક� ચીજને પોતાની કહ�વા બરાબર છ�. વળી 
�યાર� આપણે પોતાનું સવ��વ �વાહા કરી ચૂ�યા 
તો આપણું ક�ઈ પણ ર�ં છ� શું ? કોઈપણ �યિ� 
યા પદાથ� સાથે આપણે મારા પણું રાખી શક�એ 
નહ�. � રાખીએ છીએ તો સૂ�મ પાપ થશે અને 
પાપ વધતાં વધતાં આપણાં સવ� પુ�યોને ખાઈ જશે.

આપણું પોતાનું તો ક�ઈ પણ નથી. પરંતુ 
�ા�ત થયેલી ઈ�રીય સંપિ�થી � આપણે 
બી�ઓને સુખ આપતા નથી, ઈ�યા�, વેર, 
િવરોધને કારણે, બી�ઓને ઈ�રીય સંપિ�થી 
સહયોગ આપતા નથી તો, તે આપણા મહાપાપના 
ખાતામાં જમા થશે અને ઈ�રીય સંપિ�નું સુખ 
આપણને �ા�ત થશે નહ�. એટલે આપણે એ ન 
ભૂલીએ ક� ઈ�રીય ખ�ના બી�ઓને સુખ 
આપવા માટ� છ� મા� એકઠા કરવા માટ� યા 
�વયંના સુખો માટ� જ નહ�.

આ મહ�વપૂણ� કાળમાં �વયંને �દ�ય 
બનાવવા, સૂ�મ બંધનોને કાપવાં તથા િનિવ��ન 
બનીને ચાલવું આપણું લ�ય છ�. તો યોગ 
તપ�યાની સાથે સાથે અહ�ભાવના �યાગની સૂ�મ 
તપ�યા પણ આપણે કરવાની છ�. એવું ન બને ક� 
આપણે મહાનયોગી તો બની ગયા. પરંતુ 
અહ�ભાવનો �યાગ ન કરી શક�એ. તેનાથી 
આપણી તપ�યાનું બળ ન� થતું રહ�શે. એ 
વાતની જ�ર કરનકરાવનહાર બાપ આપણને 
િનિમ� બનાવીને સવ� કાંઈ કરાવી ર�ાં છ�. 
આપણે આ �વનમાં પુ�ષાથ� કરીને જે ક�ઈ પણ 
�ા�ત કયુ� છ� તે ઈ�રીય દ�ણ છ�. સવ�શિ�માન 
બાપ ��યેક વાતમાં જવાબદાર છ�. તો આવો, 
અહ�ભાવને ઓળખીએ અને તેનાથી મુ� થઈને 
બુિ�ને �દ�ય કરીએ. સંગઠનને સશ� 
બનાવીએ. �વયંમાં પુ�યકમ�નું બળ ભરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ઓજ�વીના શરીરમાંથી ઓજસ વહ� છ�

તમો �યાર� ભાષણ સાંભળવા �ઓ છો, �યાર� 
તમને એટલો અનુભવ તો થતો જ હશે ક�, 
ક�ટલાક વ�ાની �ોતાઓ ઉપર સચોટ અસર 
થાય છ� અને ક�ટલાકની નથી થતી. જે ઓજ�વી 
હોય છ� તેના શરીરમાંથી ઓજસ સતત વ�ા જ 
કર� છ�. જેમ પુ�પમાંથી સુગંધ વહ� છ� અને 
લોહચુંબકમાંથી અમુક �વાહ વહ� છ�, તેમ 
ઓજ�વીના શરીરમાંથી ઓજસ વહ� છ�. ઓજસ 
પોતાની આસપાસનાં માણસો ઉપર અજબ 
અસર કર� છ� ! આવી રીતે પેલા ગમગીન 
માણસના શરીરમાંથી વહ�તા �વાહ� મારા શરીર 
પર અસર કરી હતી.    • • •

�ા�ત કરી આ�માનુભૂિત માટ� ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ�િવ�ાલયના આપ કોઈ 
પણ સેવા ક��� પર સવાર� 8.00 થી 11.00 કલાક� 
અને સાંજે 5.30 થી 7.30 કલાક� કોઈપણ સમયે 
એક કલાક �િત�દન સાત �દવસ આવીને િવના 
મૂ�યે લાભ લઈ શકો છો અથવા આપના �થાન પર 
િમ� સંબંધીઓને એકિ�ત કરીને �વચનોનું 
આયોજન કરી શકો છો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... ધન કમાવો પરંતુ
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�વનને ��ે, સદંુર, બહત� ર બનાવવા માટ� 
આપણે આપણી અતંર ચતેનાને જગાડવી પડ.ે

ગીત - અતંર મનમે �યોિત જગા લો, હોગા 
દરૂ અધંરેા.

આજે લોકો ભગવાનના મ�ંદરમાં રોજ દીવા- 
બતી કર� છ.�  પરતું અતંર મનમાં અધંા�ં છ.�  તો 
અતંર મનમાં દીવો �ગટાવવા પડ.ે

આજની દિુનયામાં ચાર �કારના લોકો છ.�

(૧) પહલ� ા �કારના મન�ુયો એવા છ� ક� 
જનેા �વનમાં સપંણૂ� અધંકાર છ.�  તે ભિવ�યમાં 
પણ અધંકાર તરફ જ ધકલ� ાઈ જવાના છ.�  કમ�  ? 
તમેનું વતમ� ાન �વન પવૂ� જ�મના કમ� ફળ �વ�પે 
કોઈ ન કોઈ �કાર� દુઃખી છ.�  પરશ� ાનીમાં છ,�  
ગરીબી છ.�  સખુની �ા��ત માટ� સ�ત મહન� ત કર� 
છ.�  પરતું ભા�ય સાથ નથી આપત.ંુ અસફળ રહ� 
છ.�  મનમાં �યાકળ� તા રહ� છ.�

અ�ા��ત �યાકળ� તાથી મનમાં �ોધ �ગે છ.�  
મનમાં આ�ોશ રહ� છ.�  દુઃખના ��મદેાર બી� 
લોકોને સમજે છ.�  �ોધમાં આવી ગાળો બી�ને 
આપે છ.�  બી�ને દોષી માને છ.�  દુઃખને ભલૂવા માટ� 
�યસની બની �ય છ.�  દરુાચારી બની �ય છ.�  ન 
કરવાના ખોટા કમ� કરી બસેે છ.�  ખોટા કમન� ે 
કારણ,ે પાપ કમન� ે કારણ,ે �યસનને કારણે 
વતમ� ાન અને ભિવ�યને પણ દુઃખી ખરાબ કર� છ.�  
જનેાથી ભિવ�ય પણ અધંકારમાં જ ધકલ� ાય છ.�

(૨) બી� �કારના મન�ુય એવા છ� જમેનું 
વતમ� ાન �વન અધંકારમાં છ.�  પરતું પોતાની 
અતંર ચતેના ��ત હોવાને કારણે તે �કાશ તરફ 
જઈ ર�ા છ.�  વતમ� ાન �વનમાં ભલે દુઃખ છ,�  
તકલીફ છ,�  બીમારી છ,�  ગરીબી છ,�  �વનમાં 

અનકે સમ�યાઓ છ,�  આિથક�  સમ�યા છ,�  
પા�રવા�રક સમ�યા છ,�  પરતું એમની અતંર 
ચતેના ��ત છ.�  િવચાર� છ,�  ક� મારા �વનમાં જે 
કાઈં દુઃખ છ,�  પ�ર��થિત છ� તે મારા પવૂ� જ�મના 
કમન� ું પ�ર�મ છ.�  તો હવે આ �વનમાં કાઈંક સા�ં 
ક�, નકે કામ ક�,ં સ�ાઈથી ચાલ,ુ લોકો સાથે 
સદંુર �યવહાર ક�, ભગવાનને �� ખબૂ સાચા 
�દયથી યાદ ક�,ં �� કોઈને પણ મારા મન વાણી 
કમથ� ી દુઃખ ન આપ,ુ સા� િવચા�. બધાનું ભલુ 
િવચારીશ તો ભગવાન મને ભિવ�યમાં સખુ-શાિંત 
આપશ.ે એટલે આવા મન�ુયનું ભલે વતમ� ાન 
ખરાબ છ� પરતું તમેનું ભિવ�ય જ�ર ��ે બનશ.ે

(૩) �ી� �કારના મન�ુય એવા છ.�  જમેનું 
વતમ� ાન �વન રોશનીમાં છ.�  �કાશમાં છ.�  પરતું 
તમેનું ભિવ�ય અધંકારમાં ડબુી જવાનું છ.�  એવા 
મન�ુય છ� ક� જમેની પાસે સસંારના બધી જ 
�કારના સખુ, સિુવધાઓ છ.�  બગંલા, ગાડી, પસૈા 
છ,�  નામ છ,�  માન છ,�  શાન છ,�  પદ છ,�  ડી�ી છ,�  
બધુ હોવા છતા એમનામાં ખબૂ અિભમાન છ.�  
સમજે છ� મારા જવંુે કોઈ નથી, �� કાઈંક છ,ંુ આ 
બધુ મા�ં છ� અને બી� લોકોને િબલકલ�  ત�ુછ 
સમજે છ,�  ત�ુછ ���થી, �ણૃાની ���થી જએુ છ� 
અને અહમના કારણે બધા સાથે ખરાબ �યવહાર 
કર� છ.�  લોકોને પોતાના દબાવમાં રાખવાનો �ય� 
કર� છ.�  ગરીબ દુઃખી સાધારણ લોકો પાસે કામ વધુ 
કરાવે છ.�  મહન� તાણું ઓછું આપે છ� અને ન 
બોલવાના શ�દ બોલે છ.�  મન-વાણી-કમથ� ી 
લોકોને દુઃખ આપે છ.�  બદદઆુઓ �વનમાં ભગેી 
કર� છ.�  કોઈને સખુ આપતા નથી. સદા લવેાની જ 
ભાવના રહ� છ.�  કાઈં દવ� ાની ભાવના જ નહ� સદા 
�વાથ� બનીને �વે છ.�  એવા મન�ુય કોઈનું ભલુ 

બહ�તર �વન
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા
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તો બહત� ર સદંુર �વન બનાવવા માટ� 
�વનમાં આ�યા��મક �ાનની જ�ર છ.�  
આ�યા��મક �ાન અથા��  આ�મ ક�યાણ માટન� ું 
અિધક �ાન આપણે આપણા �વનમાં 
આ�યા��મક �ાનને સમ� આપણામાં �વનને 
સદા રોશનીમાં રાખવાનો �ય� કરીએ.

કહ� છ� �યા આ�યા��મક �ાનનો �કાશ છ.�

�યાં િવચારો ખબૂ જ ��ે હોય છ.�

�યાં િવચારો ��ે હોય છ,�

�યાં મન-વાણી-કમ� ��ે છ.�  

�યાં ભિવ�ય તકદીર ��ે છ.�

��ાકમ� ારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય એક 
આ�યા��મક િવ�ાલય છ.�  આ�યા��મકતા �ારા જ 
મન�ુયનું �વન ��ે બને છ.�

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કરી શકતા નથી કોઈ ભલાઈનું કામ કરતા નથી.

આવા મન�ુયનું �વન વતમ� ાન ભલે સા� છ� 
પરતું ભિવ�ય ખરાબ જ છ.�  મતલબ ભિવ�ય 
અધંકારમાં ડબુી જશ.ે

(૪) ચોથા �કારના મન�ુય એવા છ� ક� જનેા 
�વનમાં �કાશ છ,�  રોશની છ� અને ભિવ�ય પણ 
રોશનીમાં �કાશ તરફ જશ.ે એવા મન�ુય છ� 
જમેની પાસે સસંારના બધા જ સખુ છ,�  સિુવધાઓ 
છ,�  સાધન, સપંિ�, નામ, માન, શાન, પદ પરતું 
એમની અતંર ��ા ચ�ુ ��ત છ.�  એ િવચાર� છ� 
આ સસંારમાં જે મને મ�યું છ� એ એક તો �ભનુી 
મારા પર કપ� ા છ� અને મારા પવૂ� જ�મના પ�ુય� 
કમન� ું ફળ છ.�  મારી પાસે જે કાઈં છ� �ભનુી દીધલે 
અમાનત છ.�  માર� તમેનો સ�ઉપયોગ કરવો છ� �� 
તો થોડા સમય માટન� ો મહમ� ાન છ.ંુ આમાં મા�ં કાઈં 
જ નથી એ િવચાર� છ� ક� માર� સસંારના દુઃખી 
અસહાય લોકોની સવેા કરવી છ.�

આ સસંારમાં કોઈ ઉચ નથી, કોઈ નીચ 
નથી. તે પોતાનાં મન-વાણી-કમ� �યવહાર બધા જ 
લોકો સાથે સદંુર અને ��ે રાખે છ.�  બધાને સખુ 
આપે છ� બધા જ લોકોની િનમાણ�  બની સવેા કર� 
છ.�  બધા જ માટ� શભુ ��ે કામના કર� છ.�  બધાની 
દઆુઓની આશીવાદ� ની કમાણી કર� છ� અને 
�ભનેુ પણ સાચા �દયથી ખબૂ યાદ કર� છ.�  
ભિવ�ય પણ �ચુ બનાવીને �ય છ.�

તો એવા મન�ુય ક� જમેનું �વન વતમ� ાન પણ 
રોશનીમાં છ� અને ભિવ�ય પણ રોશનીમાં જશ.ે 
એટલે �� લોકોથી બહત� ર ઉ� છું એ કોઈ મહ�વનું 
નથી પરતું �� લોકોનું બહત� ર ક�,ં �� સવન� ું ભલુ 
ક�ં એ મહ�વનું છ.�  ભિ�માગમ� ાં સતંો કહ� છ.�  
કાઈં જ ન કરો તનેા કરતા ભિ� કરો, ભિ� 
કરશો તો એક �દવસ તમને �ાન મળશ.ે �ાન 
�ારા તમારી સદગિત થશે તો કયુ �ાન? 
આ�યા��મક �ાન.

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... ખુશી

ક�ટલું મહ�વ છ�. ગમે તેવી મુ�ક�લી હોય તો પણ 
ખુશ રહ�વાથી મુ�ક�લી ઓછી થાય છ�. ‘તકલીફના 
સમયમાં જે હસતો રહ� છ� એનો તકલીફનો સમય 
લાંબો ચાલતો નથી.’ પહાડ જેવી તકલીફ રાય 
જેવડી થઈ �ય છ�.

હસતા માણસની સાથે સૌ કોઈ બેસે છ� 
રડતા માણસ �ડે કોઈ બેસવા ક� વાત કરવા 
તૈયાર નથી માટ� જ સદાય ખુશ રહો. સદાય ખુશ 
રહ�વું હોય તો પરમા�માની યાદમાં રહો. 
��ાબાબા, મ�મા, દાદીઓ અને વ�ર� બહ�નો 
હર ઘડી ખુશમાં જ રહ�તાં અર� ગુલઝાર દાદીને તો 
છ��ી ઘડીએ પણ ઉદાસીને મ� પર આવવા દીધી 
નથી. ક�ટલી બધી તપ�યા કહ�વાય તો આ છ� 
બાબાનો સાથ. આપણે પણ હર હમેશ ખુશ રહ�વા 
પરમા�માના સાથનો અનુભવ કરવો �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�વનને ��ે, સદંુર, બહત� ર બનાવવા માટ� 
આપણે આપણી અતંર ચતેનાને જગાડવી પડ.ે

ગીત - અતંર મનમે �યોિત જગા લો, હોગા 
દરૂ અધંરેા.

આજે લોકો ભગવાનના મ�ંદરમાં રોજ દીવા- 
બતી કર� છ.�  પરતું અતંર મનમાં અધંા�ં છ.�  તો 
અતંર મનમાં દીવો �ગટાવવા પડ.ે

આજની દિુનયામાં ચાર �કારના લોકો છ.�

(૧) પહલ� ા �કારના મન�ુયો એવા છ� ક� 
જનેા �વનમાં સપંણૂ� અધંકાર છ.�  તે ભિવ�યમાં 
પણ અધંકાર તરફ જ ધકલ� ાઈ જવાના છ.�  કમ�  ? 
તમેનું વતમ� ાન �વન પવૂ� જ�મના કમ� ફળ �વ�પે 
કોઈ ન કોઈ �કાર� દુઃખી છ.�  પરશ� ાનીમાં છ,�  
ગરીબી છ.�  સખુની �ા��ત માટ� સ�ત મહન� ત કર� 
છ.�  પરતું ભા�ય સાથ નથી આપત.ંુ અસફળ રહ� 
છ.�  મનમાં �યાકળ� તા રહ� છ.�

અ�ા��ત �યાકળ� તાથી મનમાં �ોધ �ગે છ.�  
મનમાં આ�ોશ રહ� છ.�  દુઃખના ��મદેાર બી� 
લોકોને સમજે છ.�  �ોધમાં આવી ગાળો બી�ને 
આપે છ.�  બી�ને દોષી માને છ.�  દુઃખને ભલૂવા માટ� 
�યસની બની �ય છ.�  દરુાચારી બની �ય છ.�  ન 
કરવાના ખોટા કમ� કરી બસેે છ.�  ખોટા કમન� ે 
કારણ,ે પાપ કમન� ે કારણ,ે �યસનને કારણે 
વતમ� ાન અને ભિવ�યને પણ દુઃખી ખરાબ કર� છ.�  
જનેાથી ભિવ�ય પણ અધંકારમાં જ ધકલ� ાય છ.�

(૨) બી� �કારના મન�ુય એવા છ� જમેનું 
વતમ� ાન �વન અધંકારમાં છ.�  પરતું પોતાની 
અતંર ચતેના ��ત હોવાને કારણે તે �કાશ તરફ 
જઈ ર�ા છ.�  વતમ� ાન �વનમાં ભલે દુઃખ છ,�  
તકલીફ છ,�  બીમારી છ,�  ગરીબી છ,�  �વનમાં 

અનકે સમ�યાઓ છ,�  આિથક�  સમ�યા છ,�  
પા�રવા�રક સમ�યા છ,�  પરતું એમની અતંર 
ચતેના ��ત છ.�  િવચાર� છ,�  ક� મારા �વનમાં જે 
કાઈં દુઃખ છ,�  પ�ર��થિત છ� તે મારા પવૂ� જ�મના 
કમન� ું પ�ર�મ છ.�  તો હવે આ �વનમાં કાઈંક સા�ં 
ક�, નકે કામ ક�,ં સ�ાઈથી ચાલ,ુ લોકો સાથે 
સદંુર �યવહાર ક�, ભગવાનને �� ખબૂ સાચા 
�દયથી યાદ ક�,ં �� કોઈને પણ મારા મન વાણી 
કમથ� ી દુઃખ ન આપ,ુ સા� િવચા�. બધાનું ભલુ 
િવચારીશ તો ભગવાન મને ભિવ�યમાં સખુ-શાિંત 
આપશ.ે એટલે આવા મન�ુયનું ભલે વતમ� ાન 
ખરાબ છ� પરતું તમેનું ભિવ�ય જ�ર ��ે બનશ.ે

(૩) �ી� �કારના મન�ુય એવા છ.�  જમેનું 
વતમ� ાન �વન રોશનીમાં છ.�  �કાશમાં છ.�  પરતું 
તમેનું ભિવ�ય અધંકારમાં ડબુી જવાનું છ.�  એવા 
મન�ુય છ� ક� જમેની પાસે સસંારના બધી જ 
�કારના સખુ, સિુવધાઓ છ.�  બગંલા, ગાડી, પસૈા 
છ,�  નામ છ,�  માન છ,�  શાન છ,�  પદ છ,�  ડી�ી છ,�  
બધુ હોવા છતા એમનામાં ખબૂ અિભમાન છ.�  
સમજે છ� મારા જવંુે કોઈ નથી, �� કાઈંક છ,ંુ આ 
બધુ મા�ં છ� અને બી� લોકોને િબલકલ�  ત�ુછ 
સમજે છ,�  ત�ુછ ���થી, �ણૃાની ���થી જએુ છ� 
અને અહમના કારણે બધા સાથે ખરાબ �યવહાર 
કર� છ.�  લોકોને પોતાના દબાવમાં રાખવાનો �ય� 
કર� છ.�  ગરીબ દુઃખી સાધારણ લોકો પાસે કામ વધુ 
કરાવે છ.�  મહન� તાણું ઓછું આપે છ� અને ન 
બોલવાના શ�દ બોલે છ.�  મન-વાણી-કમથ� ી 
લોકોને દુઃખ આપે છ.�  બદદઆુઓ �વનમાં ભગેી 
કર� છ.�  કોઈને સખુ આપતા નથી. સદા લવેાની જ 
ભાવના રહ� છ.�  કાઈં દવ� ાની ભાવના જ નહ� સદા 
�વાથ� બનીને �વે છ.�  એવા મન�ુય કોઈનું ભલુ 

બહ�તર �વન
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા
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તો બહત� ર સદંુર �વન બનાવવા માટ� 
�વનમાં આ�યા��મક �ાનની જ�ર છ.�  
આ�યા��મક �ાન અથા��  આ�મ ક�યાણ માટન� ું 
અિધક �ાન આપણે આપણા �વનમાં 
આ�યા��મક �ાનને સમ� આપણામાં �વનને 
સદા રોશનીમાં રાખવાનો �ય� કરીએ.

કહ� છ� �યા આ�યા��મક �ાનનો �કાશ છ.�

�યાં િવચારો ખબૂ જ ��ે હોય છ.�

�યાં િવચારો ��ે હોય છ,�

�યાં મન-વાણી-કમ� ��ે છ.�  

�યાં ભિવ�ય તકદીર ��ે છ.�

��ાકમ� ારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય એક 
આ�યા��મક િવ�ાલય છ.�  આ�યા��મકતા �ારા જ 
મન�ુયનું �વન ��ે બને છ.�

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કરી શકતા નથી કોઈ ભલાઈનું કામ કરતા નથી.

આવા મન�ુયનું �વન વતમ� ાન ભલે સા� છ� 
પરતું ભિવ�ય ખરાબ જ છ.�  મતલબ ભિવ�ય 
અધંકારમાં ડબુી જશ.ે

(૪) ચોથા �કારના મન�ુય એવા છ� ક� જનેા 
�વનમાં �કાશ છ,�  રોશની છ� અને ભિવ�ય પણ 
રોશનીમાં �કાશ તરફ જશ.ે એવા મન�ુય છ� 
જમેની પાસે સસંારના બધા જ સખુ છ,�  સિુવધાઓ 
છ,�  સાધન, સપંિ�, નામ, માન, શાન, પદ પરતું 
એમની અતંર ��ા ચ�ુ ��ત છ.�  એ િવચાર� છ� 
આ સસંારમાં જે મને મ�યું છ� એ એક તો �ભનુી 
મારા પર કપ� ા છ� અને મારા પવૂ� જ�મના પ�ુય� 
કમન� ું ફળ છ.�  મારી પાસે જે કાઈં છ� �ભનુી દીધલે 
અમાનત છ.�  માર� તમેનો સ�ઉપયોગ કરવો છ� �� 
તો થોડા સમય માટન� ો મહમ� ાન છ.ંુ આમાં મા�ં કાઈં 
જ નથી એ િવચાર� છ� ક� માર� સસંારના દુઃખી 
અસહાય લોકોની સવેા કરવી છ.�

આ સસંારમાં કોઈ ઉચ નથી, કોઈ નીચ 
નથી. તે પોતાનાં મન-વાણી-કમ� �યવહાર બધા જ 
લોકો સાથે સદંુર અને ��ે રાખે છ.�  બધાને સખુ 
આપે છ� બધા જ લોકોની િનમાણ�  બની સવેા કર� 
છ.�  બધા જ માટ� શભુ ��ે કામના કર� છ.�  બધાની 
દઆુઓની આશીવાદ� ની કમાણી કર� છ� અને 
�ભનેુ પણ સાચા �દયથી ખબૂ યાદ કર� છ.�  
ભિવ�ય પણ �ચુ બનાવીને �ય છ.�

તો એવા મન�ુય ક� જમેનું �વન વતમ� ાન પણ 
રોશનીમાં છ� અને ભિવ�ય પણ રોશનીમાં જશ.ે 
એટલે �� લોકોથી બહત� ર ઉ� છું એ કોઈ મહ�વનું 
નથી પરતું �� લોકોનું બહત� ર ક�,ં �� સવન� ું ભલુ 
ક�ં એ મહ�વનું છ.�  ભિ�માગમ� ાં સતંો કહ� છ.�  
કાઈં જ ન કરો તનેા કરતા ભિ� કરો, ભિ� 
કરશો તો એક �દવસ તમને �ાન મળશ.ે �ાન 
�ારા તમારી સદગિત થશે તો કયુ �ાન? 
આ�યા��મક �ાન.

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... ખુશી

ક�ટલું મહ�વ છ�. ગમે તેવી મુ�ક�લી હોય તો પણ 
ખુશ રહ�વાથી મુ�ક�લી ઓછી થાય છ�. ‘તકલીફના 
સમયમાં જે હસતો રહ� છ� એનો તકલીફનો સમય 
લાંબો ચાલતો નથી.’ પહાડ જેવી તકલીફ રાય 
જેવડી થઈ �ય છ�.

હસતા માણસની સાથે સૌ કોઈ બેસે છ� 
રડતા માણસ �ડે કોઈ બેસવા ક� વાત કરવા 
તૈયાર નથી માટ� જ સદાય ખુશ રહો. સદાય ખુશ 
રહ�વું હોય તો પરમા�માની યાદમાં રહો. 
��ાબાબા, મ�મા, દાદીઓ અને વ�ર� બહ�નો 
હર ઘડી ખુશમાં જ રહ�તાં અર� ગુલઝાર દાદીને તો 
છ��ી ઘડીએ પણ ઉદાસીને મ� પર આવવા દીધી 
નથી. ક�ટલી બધી તપ�યા કહ�વાય તો આ છ� 
બાબાનો સાથ. આપણે પણ હર હમેશ ખુશ રહ�વા 
પરમા�માના સાથનો અનુભવ કરવો �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 



સંબંધ... � હાં, ખુશનુમા �વનનો સાર 
અને આદશ� �વનની શોભા છ�,  ' સંબંધ'... 
મધુરતાની મીઠાશમાં પલાળ�લ, �ેહથી િસંચેલ, 
�ેમથી પાળ�લ, �દલમાં સંઘર�લ, સદભાવનાના 
સ�દય�થી શણગાર�લ સંબંધ તો સુખમય �વનનો 
આધાર અને �ભુિપતાની ભેટ છ�. સંબંધો િવના તો 
સંપૂણ� સુખી �વનની ક�પના પણ શ�ય નથી! 
જેમ �દયમાં લોહીનું મહ�વ છ�, તેમ તંદુર�ત 
�વનમાં મધુર, મજબૂત, આ��મય અને �ડા 
સંબંધોનું મહ�વ છ�. સંબંધ ચાહ� લોહીનો હોય ક� 
બનાવેલો નાતો... સંબંધ જે સંતોષથી ભરી દ�, 
આનંદની અનુભૂિત કરાવે, મનને સંતોષ આપે, 
એવા મીઠા અને રસદાર સંબંધો �વનને સાથ�ક 
બનાવે છ�. તેમાં પણ � ખાસ �ેમનો વરસાદ 
કરનારા અને સુખ લૂંટાવનારા સંબંધી સાથે હોય 
તો �વનની યા�ા સરળતાથી પસાર થાય છ�.

જ�મ આપનાર માતાના ખોળામાં િજંદગીની 
સુખદ સવાર છ�. માતાના �ેમાળ �ેહનો �પશ� 
િશશુને �ેહા�તનો રસપાન કરાવે છ�. િપતાનો 
�ેમ તેની છ�છાયા બનીને જ ર�ા તો કર� જ છ�, 
સાથે વારસાનો અિધકાર આપીને, પાલક (િપતા) 
બાળકને સ�મ બનાવે છ�. અચાનક આવેલા 
ધમ�સંકટમાં ભાઈ સહકારનો હાથ લંબાવે છ�. � 
મન પર બોજ હોય, તો િમ� �દયની વાત 
સાંભળીને તેને હળવો કર� છ�. િશ�કનું િશ�ણ 
�વનના માગ� પર ચાલવાનું શીખવે છ� અને ઉ� 
પદના િશખર પર પહ�ચાડે છ�. પિત (અથવા 
પ�ી) �વનના રથનું પૈડું બની સુખ અને 
સ�િ�ને ગિત આપે છ�. સાજન સૌભા�યનો 
શણગાર અને સજની સુખનો અિધકાર આપે છ�. 

ગુ� બુિ�ના હાથમાં �ાનનો દીવો મકૂ � છ� અને 
િવવેકના �કાશથી સ�કમ�ના માગ� પર ચાલવાનો 
મં� ��ક� છ�. �વનની સં�યા ઢળ� �યાર� થાક�લ 
શરીર અને ઉદાસ મનનો પુ� આધાર બની �ય 
છ� અને પછી તમામ સંબંધોની ખુશીનો �વાદ 
ચાખતાં ચાખતાં �યિ� દુિનયામાંથી િવદાય લે છ�.

પરંતુ આવું “સવ� સંબંધોનું સુખ” કોઇ 
િવરલાને જ નસીબ હોય છ�. જેની ઝોળી સુખદાયી 
સંબંધોનાં માણેક મોતીથી ભર�લી હોય, �વનનો 
બગીચો સુંદર સંબંધોથી કલરવ કરતો હોય – 
દુિનયામાં એવા સૌભા�યશાળી કોઇક જ મળ�. 
દુિનયામાં જ�મેલ દર�ક �વ નાનો સંબંધ �ડીને 
તેમની પાસેથી સુખની અપે�ા રાખે છ�. સંબંધ-
નાતાનાં ર�શમી વ��ો વણી �યાર�ક થોડું સુખ 
મેળવવામાં સફળ પણ થાય છ�. પરંતુ �વાથ� 
સંસારમાં 'સંબંધ-સુખ' ક�ટલો સમય ટક� છ�?  જે 
દુિનયામાં ઇ���ય સુખને જ સાચું સુખ માનવામાં 
આવતું હોય, �યાં સંબંધો �િપયા-પૈસા �ારા 
ન�ી થતાં હોય, સંબંધોમાં ભેદભાવ કરવામાં 
આવતો હોય,  એવી �વાથ� દુિનયામાં, સુખદાયી 
સંબંધની સારી ગેરંટી કોઇ આપે ખ��? આજના 
માણસમાં મા� બૌિ�ક સંક�િચતતા જ �વા મળ� 
છ�, તેથી �વક���ીત �વાથ� શરીર-સંબંધીઓ 
પાસેથી આપણે શા�ત સુખની અપે�ા ક�વી રીતે 
રાખી શક�એ? 

આમ પણ, શારી�રક સંબંધોની મયા��દત 
સીમાર�ખા છ�, કારણ ક� �વન જ�મ અને ��યુના 
બે િબંદુઓમાં બંધાયેલું છ�. વળી, �થૂળ શરીરની 
મયા�દાની મજબૂરી છ� - ઇ�છા છતાં એક �યિ� ન 
તો કાયમ બી� સાથે રહી શક� છ�, ન તો હ�મેશા 
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સવ� સંબંધોની મીઠી સેકરીન - િશવબાબા
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.

સાથ આપી શક� છ�, ન તો એક જ �યિ� ઘણા 
સંબંધોમાં બ�િવધ ભૂિમકાઓ (ગુ�-િશ�ક, 
ભાઈ-િમ� અને પુ� અને પિત વગેર�ની) એક સાથે 
ભજવી શક� છ�. વધતી �મર અને બદલાતા સમય 
સાથે સંબંધ-સુખ મળતાં મળતાં સંબંધો પણ 
બદલાય �ય છ�. જેમ, બાળક જ�મે ક� તરત જ 
બાળકનો �ેહ-સંબંધ પહ�લા માતા સાથે, પછી 
િપતા સાથે, પછી ભાઈ-બહ�ન, િમ�-િશ�ક-ગુ� 
વગેર� સાથે હોય છ�. આમ પણ �દનચયા�ના ચોવીસ 
કલાકમાં એક જ �યિ� સાથે રહીને તમામ 
સંબંધો �ળવવાનું પણ શ�ય નથી, ન તો એક જ 
�યિ�ના આ�વન સંબંધી બની રહ�વાથી 
�વનનો સંપૂણ� િવકાસ શ�ય છ�. સારમાં, એક જ 
�યિ�માં તમામ સંબંધોનું સુખ આપવાની �મતા 
નથી હોતી.

દ�િહક સંબંધોનું બીજું પાસું આ પણ છ� - એક 
�યિ� જે સંબંધ-સુખ માટ� એકબી� પર આધાર 
રાખે છ�, જે પોતાની ઝોળી ખાલી છ�, તે કાયમ માટ� 
સંબંધ-સુખ ક�વી રીતે આપી શકશે? પરંતુ ક�ટલું 
આ�ય�? માણસ શારી�રક મોહયુ� �ેમને જ 
સાચો �ેહ સમ�, મોહ�ળની જં�રોમાં જકડાઇ 
રહ� છ�. પરંતુ અચાનક અિન�છનીય ઘટના બને, 
ધન-સંપિ� લૂંટાઇ �ય, સાધન-સુિવધા ચા�યા 
�ય, ભયંકર આફતમાં �યિ� તૂટી �ય - તો 
�વાથ� સગા-સંબંધીઓ સાથ છોડી દ� છ� અને િમ�ો 
મોઢું ફ�રવી લે છ� તેમજ પોિતકાઓ પણ �જનો દૂર 
ભાગી �ય છ�. અંતે દ�હધારીઓ �ારા છ�તરાવાથી 
દુ:ખોનો પહાડ તૂટી પડે છ�.

�યાર� મોટી આફત અને કટોકટીના 
સમયમાં યાદ આવે છ� તો મા� એક અને મા�... 
એક ક�ણાિનધાન-દયાિસંધુ પરમા�મા જ...! 
કારણ ક� તે જ એક ઇ�ર દુ:ખ-ભંજક અને સુખ-
સજ�ક છ�. તેઓ જ અપાર �ેમ વરસાવે છ�, ભરપૂર 

સુખ આપે છ�, અનંત શાંિત આપે છ�, �ેહ-સુખ-
શાંિતના સાગર છ�. તેની તુલનામાં અ�પ �ેહ-
સુખ આપતા શરીરધારી તો ગરમીમાં સુકાઈ �ય 
તેવા નદી-તળાવ જેવા છ�. જેમ, ઉનાળાની તી� 
ગરમીને કારણે ક�વાઓ, તળાવો અને નદીઓનાં 
જળ��ોત સુકાઈ �ય છ�. �યાર� તર�યો માણસ 
આકાશ તરફ મીટ માંડી વરસાદ (પરો� રીતે 
સમુ�) નું આહવાન કર � છ�, કારણ ક� જળ 
સંકટનો કાયમી ઉક�લ તો સાગર પાસે જ છ�. 
�યાર� વરસાદી ઋતુમાં વાદળો પર સવાર સાગર 
ઉમટી-ઉમટીને વરસાદ કર� છ� �યાર� ક�વાઓ, 
તળાવો, નદીઓ ભરાઈ �ય છ� અને આખું વષ� 
પાણી પૂ�ં પાડે છ�. તેવી જ રીતે, કિલકાલમાં ઈ�યા�-
��ષની ભીષણ આગ અને �વાથ�ના તાપથી �યાર� 
મનુ�યોનો �દલ-દ�રયો (�દયનો �ેમ) સુકાઈ �ય 
છ�, �યાર� �ેમના એક ટીપા માટ� તરસતી �યિ� 
�ેમસાગરના આગમનની રાહ જુએ છ�, કારણ ક� 
તમામ સંબંધોનાં સુખની પૂિત� તો િશવસાગર જ 
કર� છ�. જે સંગમની વેળા પર ભગીરથ (િપતા 
��ાનું સાકારી મનુ�ય તન) પર સવાર થઇ 
ભરપૂર િન:�વાથ� �ેમ વરસાવે છ� અને જ�મ-
જ�માંતર માટ� સુખી કરી દ� છ�.

જે દર�ક સંબંધના તાંતણે સહ�જે બંધાઇ જતાં 
હોય, પણ જેને શરીરના તાર અને સમયની ધારા 
બાંધતી ન હોય, જે �દયથી યાદ કરવા પર એક 
�ણમાં હાજર થઈ જતા હોય, જે સવ� સંબંધોનું 
સુખ �દવસ-રાત લૂંટાવતા હોય, પરંતુ જે �યાર�ય 
ખૂટતું ન હોય, બસ આપતા જ રહ�તાં હોય, 
બદલામાં કશું માંગતા પણ ન હોય,  જેમને 
પામવાથી બીજું કશું મેળવવું બાક� ન રહ�તું હોય, 
એવું કોઇ હોય તો બસ... એક અને મા� એક જ 
પરમિ�ય પરમા�મા... �યારા �ભુ...સવ� સંબંધોની 
મીઠી સેકરીન િશવબાબા! જેને જ�મોજ�મ   
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સંબંધ... � હાં, ખુશનુમા �વનનો સાર 
અને આદશ� �વનની શોભા છ�,  ' સંબંધ'... 
મધુરતાની મીઠાશમાં પલાળ�લ, �ેહથી િસંચેલ, 
�ેમથી પાળ�લ, �દલમાં સંઘર�લ, સદભાવનાના 
સ�દય�થી શણગાર�લ સંબંધ તો સુખમય �વનનો 
આધાર અને �ભુિપતાની ભેટ છ�. સંબંધો િવના તો 
સંપૂણ� સુખી �વનની ક�પના પણ શ�ય નથી! 
જેમ �દયમાં લોહીનું મહ�વ છ�, તેમ તંદુર�ત 
�વનમાં મધુર, મજબૂત, આ��મય અને �ડા 
સંબંધોનું મહ�વ છ�. સંબંધ ચાહ� લોહીનો હોય ક� 
બનાવેલો નાતો... સંબંધ જે સંતોષથી ભરી દ�, 
આનંદની અનુભૂિત કરાવે, મનને સંતોષ આપે, 
એવા મીઠા અને રસદાર સંબંધો �વનને સાથ�ક 
બનાવે છ�. તેમાં પણ � ખાસ �ેમનો વરસાદ 
કરનારા અને સુખ લૂંટાવનારા સંબંધી સાથે હોય 
તો �વનની યા�ા સરળતાથી પસાર થાય છ�.

જ�મ આપનાર માતાના ખોળામાં િજંદગીની 
સુખદ સવાર છ�. માતાના �ેમાળ �ેહનો �પશ� 
િશશુને �ેહા�તનો રસપાન કરાવે છ�. િપતાનો 
�ેમ તેની છ�છાયા બનીને જ ર�ા તો કર� જ છ�, 
સાથે વારસાનો અિધકાર આપીને, પાલક (િપતા) 
બાળકને સ�મ બનાવે છ�. અચાનક આવેલા 
ધમ�સંકટમાં ભાઈ સહકારનો હાથ લંબાવે છ�. � 
મન પર બોજ હોય, તો િમ� �દયની વાત 
સાંભળીને તેને હળવો કર� છ�. િશ�કનું િશ�ણ 
�વનના માગ� પર ચાલવાનું શીખવે છ� અને ઉ� 
પદના િશખર પર પહ�ચાડે છ�. પિત (અથવા 
પ�ી) �વનના રથનું પૈડું બની સુખ અને 
સ�િ�ને ગિત આપે છ�. સાજન સૌભા�યનો 
શણગાર અને સજની સુખનો અિધકાર આપે છ�. 

ગુ� બુિ�ના હાથમાં �ાનનો દીવો મકૂ � છ� અને 
િવવેકના �કાશથી સ�કમ�ના માગ� પર ચાલવાનો 
મં� ��ક� છ�. �વનની સં�યા ઢળ� �યાર� થાક�લ 
શરીર અને ઉદાસ મનનો પુ� આધાર બની �ય 
છ� અને પછી તમામ સંબંધોની ખુશીનો �વાદ 
ચાખતાં ચાખતાં �યિ� દુિનયામાંથી િવદાય લે છ�.

પરંતુ આવું “સવ� સંબંધોનું સુખ” કોઇ 
િવરલાને જ નસીબ હોય છ�. જેની ઝોળી સુખદાયી 
સંબંધોનાં માણેક મોતીથી ભર�લી હોય, �વનનો 
બગીચો સુંદર સંબંધોથી કલરવ કરતો હોય – 
દુિનયામાં એવા સૌભા�યશાળી કોઇક જ મળ�. 
દુિનયામાં જ�મેલ દર�ક �વ નાનો સંબંધ �ડીને 
તેમની પાસેથી સુખની અપે�ા રાખે છ�. સંબંધ-
નાતાનાં ર�શમી વ��ો વણી �યાર�ક થોડું સુખ 
મેળવવામાં સફળ પણ થાય છ�. પરંતુ �વાથ� 
સંસારમાં 'સંબંધ-સુખ' ક�ટલો સમય ટક� છ�?  જે 
દુિનયામાં ઇ���ય સુખને જ સાચું સુખ માનવામાં 
આવતું હોય, �યાં સંબંધો �િપયા-પૈસા �ારા 
ન�ી થતાં હોય, સંબંધોમાં ભેદભાવ કરવામાં 
આવતો હોય,  એવી �વાથ� દુિનયામાં, સુખદાયી 
સંબંધની સારી ગેરંટી કોઇ આપે ખ��? આજના 
માણસમાં મા� બૌિ�ક સંક�િચતતા જ �વા મળ� 
છ�, તેથી �વક���ીત �વાથ� શરીર-સંબંધીઓ 
પાસેથી આપણે શા�ત સુખની અપે�ા ક�વી રીતે 
રાખી શક�એ? 

આમ પણ, શારી�રક સંબંધોની મયા��દત 
સીમાર�ખા છ�, કારણ ક� �વન જ�મ અને ��યુના 
બે િબંદુઓમાં બંધાયેલું છ�. વળી, �થૂળ શરીરની 
મયા�દાની મજબૂરી છ� - ઇ�છા છતાં એક �યિ� ન 
તો કાયમ બી� સાથે રહી શક� છ�, ન તો હ�મેશા 
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સવ� સંબંધોની મીઠી સેકરીન - િશવબાબા
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.

સાથ આપી શક� છ�, ન તો એક જ �યિ� ઘણા 
સંબંધોમાં બ�િવધ ભૂિમકાઓ (ગુ�-િશ�ક, 
ભાઈ-િમ� અને પુ� અને પિત વગેર�ની) એક સાથે 
ભજવી શક� છ�. વધતી �મર અને બદલાતા સમય 
સાથે સંબંધ-સુખ મળતાં મળતાં સંબંધો પણ 
બદલાય �ય છ�. જેમ, બાળક જ�મે ક� તરત જ 
બાળકનો �ેહ-સંબંધ પહ�લા માતા સાથે, પછી 
િપતા સાથે, પછી ભાઈ-બહ�ન, િમ�-િશ�ક-ગુ� 
વગેર� સાથે હોય છ�. આમ પણ �દનચયા�ના ચોવીસ 
કલાકમાં એક જ �યિ� સાથે રહીને તમામ 
સંબંધો �ળવવાનું પણ શ�ય નથી, ન તો એક જ 
�યિ�ના આ�વન સંબંધી બની રહ�વાથી 
�વનનો સંપૂણ� િવકાસ શ�ય છ�. સારમાં, એક જ 
�યિ�માં તમામ સંબંધોનું સુખ આપવાની �મતા 
નથી હોતી.

દ�િહક સંબંધોનું બીજું પાસું આ પણ છ� - એક 
�યિ� જે સંબંધ-સુખ માટ� એકબી� પર આધાર 
રાખે છ�, જે પોતાની ઝોળી ખાલી છ�, તે કાયમ માટ� 
સંબંધ-સુખ ક�વી રીતે આપી શકશે? પરંતુ ક�ટલું 
આ�ય�? માણસ શારી�રક મોહયુ� �ેમને જ 
સાચો �ેહ સમ�, મોહ�ળની જં�રોમાં જકડાઇ 
રહ� છ�. પરંતુ અચાનક અિન�છનીય ઘટના બને, 
ધન-સંપિ� લૂંટાઇ �ય, સાધન-સુિવધા ચા�યા 
�ય, ભયંકર આફતમાં �યિ� તૂટી �ય - તો 
�વાથ� સગા-સંબંધીઓ સાથ છોડી દ� છ� અને િમ�ો 
મોઢું ફ�રવી લે છ� તેમજ પોિતકાઓ પણ �જનો દૂર 
ભાગી �ય છ�. અંતે દ�હધારીઓ �ારા છ�તરાવાથી 
દુ:ખોનો પહાડ તૂટી પડે છ�.

�યાર� મોટી આફત અને કટોકટીના 
સમયમાં યાદ આવે છ� તો મા� એક અને મા�... 
એક ક�ણાિનધાન-દયાિસંધુ પરમા�મા જ...! 
કારણ ક� તે જ એક ઇ�ર દુ:ખ-ભંજક અને સુખ-
સજ�ક છ�. તેઓ જ અપાર �ેમ વરસાવે છ�, ભરપૂર 

સુખ આપે છ�, અનંત શાંિત આપે છ�, �ેહ-સુખ-
શાંિતના સાગર છ�. તેની તુલનામાં અ�પ �ેહ-
સુખ આપતા શરીરધારી તો ગરમીમાં સુકાઈ �ય 
તેવા નદી-તળાવ જેવા છ�. જેમ, ઉનાળાની તી� 
ગરમીને કારણે ક�વાઓ, તળાવો અને નદીઓનાં 
જળ��ોત સુકાઈ �ય છ�. �યાર� તર�યો માણસ 
આકાશ તરફ મીટ માંડી વરસાદ (પરો� રીતે 
સમુ�) નું આહવાન કર � છ�, કારણ ક� જળ 
સંકટનો કાયમી ઉક�લ તો સાગર પાસે જ છ�. 
�યાર� વરસાદી ઋતુમાં વાદળો પર સવાર સાગર 
ઉમટી-ઉમટીને વરસાદ કર� છ� �યાર� ક�વાઓ, 
તળાવો, નદીઓ ભરાઈ �ય છ� અને આખું વષ� 
પાણી પૂ�ં પાડે છ�. તેવી જ રીતે, કિલકાલમાં ઈ�યા�-
��ષની ભીષણ આગ અને �વાથ�ના તાપથી �યાર� 
મનુ�યોનો �દલ-દ�રયો (�દયનો �ેમ) સુકાઈ �ય 
છ�, �યાર� �ેમના એક ટીપા માટ� તરસતી �યિ� 
�ેમસાગરના આગમનની રાહ જુએ છ�, કારણ ક� 
તમામ સંબંધોનાં સુખની પૂિત� તો િશવસાગર જ 
કર� છ�. જે સંગમની વેળા પર ભગીરથ (િપતા 
��ાનું સાકારી મનુ�ય તન) પર સવાર થઇ 
ભરપૂર િન:�વાથ� �ેમ વરસાવે છ� અને જ�મ-
જ�માંતર માટ� સુખી કરી દ� છ�.

જે દર�ક સંબંધના તાંતણે સહ�જે બંધાઇ જતાં 
હોય, પણ જેને શરીરના તાર અને સમયની ધારા 
બાંધતી ન હોય, જે �દયથી યાદ કરવા પર એક 
�ણમાં હાજર થઈ જતા હોય, જે સવ� સંબંધોનું 
સુખ �દવસ-રાત લૂંટાવતા હોય, પરંતુ જે �યાર�ય 
ખૂટતું ન હોય, બસ આપતા જ રહ�તાં હોય, 
બદલામાં કશું માંગતા પણ ન હોય,  જેમને 
પામવાથી બીજું કશું મેળવવું બાક� ન રહ�તું હોય, 
એવું કોઇ હોય તો બસ... એક અને મા� એક જ 
પરમિ�ય પરમા�મા... �યારા �ભુ...સવ� સંબંધોની 
મીઠી સેકરીન િશવબાબા! જેને જ�મોજ�મ   
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ભિ�કાળમાં ભ�ોએ '�વમેવ માતા િપતા �વમેવ'  
કહીને એટલે જ પોકાયા�, જેથી તે આવીને ભરપૂર 
�ેહ-સુખ લૂંટાવે અને સંબંધ સુખની આશા પૂણ� 
કર�. તેને વા�તિવક �વ�પે �ણતા ન હોવા છતાં, 
મા� તેની સવ��ે� રચનાના ઘણા �વ�પો (�ી 
ક��ણ, જગતજનની માં મહાકાળી વગેર�) ને તેમનું 
જ �વ�પ માની, ભ�ોએ તેને િવિવધ સંબંધો 
સાથે યાદ કરીને ભગવાનની પૂ� કરી.

"જેવી જેમની ભાવના, એવા �ભુને �યા" 
એ કહ�વત મુજબ, પરમદયાળુ ક�પાળુ ભગવાને 
પણ જેવી જેમની ભાવના, એવી તેમને ભાસના 
કરાવી. �વામી રામક��ણએ પરમા�મા સાથે 
જગતજનની મહાકાળીનાં �પમાં મા નો સંબંધ 
��ો, તો પરમા�મા પાસેથી માતાનો અખૂટ �ેમ 
મ�યો. પિત�ેમની �યાસી ભ�િશરોમણી મીરાએ 
િગરધર ગોપાલને પરમપુર�ષ પરમા�મા માનીને 
પિતનો સંબંધ ��ો, તો �ભુએ મીરાને ક��ણના 
સા�ા�કાર કરાવી પિત�ેમની પૂિત� કરી. 
�ીક��ણના �પમાં સુદામાએ ભગવાનને િમ� 
મા�યા તો માતા યશોદાએ તેમને પુ�ના �પમાં 
મેળ�યા. ક�શવ, �ીમત (�ે� મત) આપી મોહથી 
મુિ�નો મં� આપવાવાળા ક�શવ, અજુ�નને માટ� 
ગીતા �ાન દાતા-સદગુ� અને િશ�ક સાિબત 
થયા. ચીરહરણના સમયે �ૌપદીએ ભાઈના �પમાં 
હાકલ કરી તો �ીક��ણએ સાડીઓની મદદ કરી 
લાજ બચાવી. �હલાદને દર�ક કસોટીમાં કાલના 
ગાલથી બચાવનાર નારાયણે �વનર�ક િપતાની 
ફરજ બ�વી.

બાળપણમાં બાળકની બાળહઠ પૂરી કરવા 
િપતા ઘોડો બની �ય છ�. તેવી જ રીતે, 
ભ�વ�સલમ ભગવાન ભ�ોની મનોકામના 
પૂરી કરવા દ�વતાઓના દશ�ન કરાવતાં ર�ા. 
પરંતુ હવે સા�ા�કાર �ારા નહ� .. પણ સા�ાત 

��ા તનમાં અવત�રત થઈ એ �ેહસાગર તમામ 
સંબંધોનું સુખ લૂંટાવી ર�ા છ�. ઇ���ય સુખોથી 
િભ�ન અતી���ય સુખનું અ�તપાન કરાવી ર�ા 
છ�. મા� �ેહથી ભરપૂર, િન:�વાથ� �ેહ-સુધારસ 
વરસાવી ર�ા છ�. ફ� �દયનાં ખરાં-સાફ 
ભાવથી તેને મારાં કહ�વાની વાર છ�! તેઓ ભલે 
દ�હથી �યારા અશરીરી, િવદ�હી છ� પણ અનુભૂિત 
એવી કરાવે છ� ક�, �દયવીણાનાં તાર રણક�ને 
ગાઈ ઉઠશે "તુમ તો યહ� કહ� બાબા, મેર� 
આસપાસ હો-આતે નજર નહ� પર મેર� સાથ સાથ 
હો” (તમે તો બાબા અહ� �યાંક મારી આસપાસ 
છો – નજરમાં નથી આવતા પણ મારી સાથે સાથે 
છો) લાખો કરોડો �દલોની ધડકન તેમનાં �ેમનો 
જલવો �ઈ ચૂક� છ�.

ખ� ંક�� તો, િબનશરતી �ેમ આપી હ�મેશા 
સાથ િનભાવવાવાળા એક જ સાચા માશૂક છ� �ભુ 
િ�યતમ. એજ તો એક બ��પી છ� જે �યાર� પણ 
ઈ�છ�, �યાં ઈ�છ� �યાં તે �વ�પમાં સંબંધોના 
સુખની માંગ પૂરી કર� છ�. �યાં સુધી તેનાં સાથનો 
અનુભવ કરવા માંગો તે કરાવી શક� છ�, તેથી તે 
�દલારામને �વનસાથી બનાવવો એ જ સાચી 
આ�યા��મક સાધના અને િશવની ઉપાસના છ�. 
તેથી, હ� યોગમાગ�ના યોગીઓ, હવે શાની રાહ 
છ�? ચાલો આપણે દુ:ખદાયક દ�હ-દુિનયાથી મ� 
ફ�રવીએ, શારી�રક સંબંધોના બંધનો તોડીએ, 
સ�યમ-િશવમ-સુંદરમ સાથે �ડાઈએ અને 
�દલમં�દરમાં �ેહિસંધુ-�યોિતિબંદુ િશવની સામે 
ભગવાનના �ેમનો દીવો �ગટાવીએ અને સવ� 
સંબંધોની મીઠી સે��ન િશવબાબાથી મન-
બુ��ધનો તાર �ડી જ�મો-જ�મની તરસ 
છીપાવીએ.

અનુવાદ : �.ક�. િવજય પોિશયા, ઈ��ડયા 
કોલોની, અમદાવાદ.               ॥ ઓમશાંિત ॥
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�વન તો સૌ કોઈ �વે છ� પણ �વન 
�વવાની સાચી કળા શીખવી હોય તો ��િપતા 
��ાક�મારી સં�થામાં આવો. ઘર �હ�થમાં રહી 
પરમા�માને ક�વી રીતે યાદ કરી શકાય. તેનો �તે 
જ અનુભવ કરો. પિવ� રહ�વા માટ� ઘર છોડવાની 
જ�ર નથી. ઘરમાં જ રહી તમામ તોડ િનભાવતાં 
િનભાવતાં ખુશીનો અનુભવ કરી શકો છો.

આ પિતત દુિનયામાં �યાંય પણ શાંિત નથી 
�યાં જુઓ �યાં ��ાચાર, પાપાચાર, બળા�કાર, 
છ�તરપ�ડી, અસ�ય, ચોરી, �યિભચારી અને 
અહ�કાર �વા મળ� છ�. એવામાં માણસના �વનમાં 
ખુશી �યાંથી હોય? પણ હા આનો ઉપાય પણ 
બાબાએ બતા�યો છ�. આપણે બધા સંસારી છીએ 
સંસારમાં રહી ખુશી �ળવવી મુ�ક�લ તો છ� પણ 
નામુમ�કન નથી.

દર�ક કાય� પરમા�માની યાદમાં રહી કરીએ 
તો તેનું પ�રણામ સા�ં જ આવે છ�. પરમા�માએ 
આપણને જે આ�યું છ� તેમાં જ સંતોષ માનવો 
�ઈએ. ક�ં છ� ક� ‘સંતોષી નર સદા સુખી’ અને 
સંતોષ હશે તો ખુશી રહ�શે.

આપણી ખુશી િનરંતર ક�મ નથી રહ�તી? 
આડોસ-પડોશ ક� �યવહાર ક� ધંધામાં આપણાથી 
કોઈ ચ�ડયાતું હોય તો તેની અદ�ખાઈ ક� ઈ�યા� 
આવે છ� અને આપણી ખુશી ઉદાસીમાં ફ�રવાઈ 
�ય છ�. આવે સમયે કમ�નો િસ�ાંત યાદ કરવો ક� 
જેનું જેવું કમ� હશે તેવું ફળ મળશે. આમ િવચારશો 
તો સંતુ� રહી શકશો. દર�કને પોત પોતાના 
ભા�ય �માણે મળતું હોય છ�. એટલે તો ભા�ય 
િવધાતા આપણું ભા�ય બદલવા આવી ચૂ�યા છ�. 

21 જ�મનું રા�ય ભા�ય મેળવી ખુશીનો ખ�નો, 
મેળવી શકો છો.

‘ખુશી જેવો કોઈ ખોરાક નથી.’

‘મુસીબત તો દર�કના �વનમાં હોય છ� 
તેનાય ર�તા હોય છ� પણ તે ર�તા તેને મળ� છ� 
જેના ચહ�રા હસતા હોય છ�.’

ખુશી તો આપણી જ પાસે છ�. આપણા 
�યવહારમાં આપણી વાણીમાં વત�નમાંથી ખુશી મળ� 
છ� એને બીજે �યાંય શોધવાની જ�ર નથી. 
આપણામાં જ �વાની જ�ર છ�. એક ��ાંત આપું 
છું. જેનાથી આપણને ખુશીનું મહ�વ સમ�શે.

એક ગામમાં એક યુવાન રહ�તો હતો. બેકાર 
હોવાથી �વનથી ક�ટાળી ગયો. લોકોનું પણ તેની 
સાથેનું વત�ન બરાબર ન હોવાથી ઘર અને 
સમાજથી ક�ટાળી છ��ે એને આપઘાત કરવાનો 
િનણ�ય કય�. એક �દવસ સાંજના સમયે 
આપઘાતના ઈરાદ� જતો હતો તેવામાં ર�તામાં તેનો 
જૂનો દો�ત મ�યો. તેનો દો�ત બો�યો અર� યાર 
અ�યાર� તું �યાં �ય છ�? તે ઉદાસીથી બો�યો 
�યાંય નહ� યાર મને જવાદ�. પેલો િમ� બો�યો ના 
યાર અહ� આવ તું આટલો ઉદાસ અને હતાશ ક�મ 
છ�. તારા મનની સાચી વાત મને કહ� એ યુવાન રડી 
પ�ો બધી જ વાત કરી અને ક�ં િમ� મારી સાથે 
હસીને કોઈ વાત જ નથી કરતુ મને �ઈને જ મ� 
ફ�રવે છ� તો માર� બીજું કરવું શું 

આજ કોઈ મારી સાથે હસીને વાત કર� તો �� 
મારો િનણ�ય બદલું. િમ�ે હસીને સમ��યું અને 
યુવાને તેનો િનણ�ય બદલી કા�ો. તો તમને પણ 
સમ�યું હશે ક� ખુશી યાને આનંદનું �વનમાં 

ખુશી
�.ક�. જડીબેન, ધનપુરા

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)



ભિ�કાળમાં ભ�ોએ '�વમેવ માતા િપતા �વમેવ'  
કહીને એટલે જ પોકાયા�, જેથી તે આવીને ભરપૂર 
�ેહ-સુખ લૂંટાવે અને સંબંધ સુખની આશા પૂણ� 
કર�. તેને વા�તિવક �વ�પે �ણતા ન હોવા છતાં, 
મા� તેની સવ��ે� રચનાના ઘણા �વ�પો (�ી 
ક��ણ, જગતજનની માં મહાકાળી વગેર�) ને તેમનું 
જ �વ�પ માની, ભ�ોએ તેને િવિવધ સંબંધો 
સાથે યાદ કરીને ભગવાનની પૂ� કરી.

"જેવી જેમની ભાવના, એવા �ભુને �યા" 
એ કહ�વત મુજબ, પરમદયાળુ ક�પાળુ ભગવાને 
પણ જેવી જેમની ભાવના, એવી તેમને ભાસના 
કરાવી. �વામી રામક��ણએ પરમા�મા સાથે 
જગતજનની મહાકાળીનાં �પમાં મા નો સંબંધ 
��ો, તો પરમા�મા પાસેથી માતાનો અખૂટ �ેમ 
મ�યો. પિત�ેમની �યાસી ભ�િશરોમણી મીરાએ 
િગરધર ગોપાલને પરમપુર�ષ પરમા�મા માનીને 
પિતનો સંબંધ ��ો, તો �ભુએ મીરાને ક��ણના 
સા�ા�કાર કરાવી પિત�ેમની પૂિત� કરી. 
�ીક��ણના �પમાં સુદામાએ ભગવાનને િમ� 
મા�યા તો માતા યશોદાએ તેમને પુ�ના �પમાં 
મેળ�યા. ક�શવ, �ીમત (�ે� મત) આપી મોહથી 
મુિ�નો મં� આપવાવાળા ક�શવ, અજુ�નને માટ� 
ગીતા �ાન દાતા-સદગુ� અને િશ�ક સાિબત 
થયા. ચીરહરણના સમયે �ૌપદીએ ભાઈના �પમાં 
હાકલ કરી તો �ીક��ણએ સાડીઓની મદદ કરી 
લાજ બચાવી. �હલાદને દર�ક કસોટીમાં કાલના 
ગાલથી બચાવનાર નારાયણે �વનર�ક િપતાની 
ફરજ બ�વી.

બાળપણમાં બાળકની બાળહઠ પૂરી કરવા 
િપતા ઘોડો બની �ય છ�. તેવી જ રીતે, 
ભ�વ�સલમ ભગવાન ભ�ોની મનોકામના 
પૂરી કરવા દ�વતાઓના દશ�ન કરાવતાં ર�ા. 
પરંતુ હવે સા�ા�કાર �ારા નહ� .. પણ સા�ાત 

��ા તનમાં અવત�રત થઈ એ �ેહસાગર તમામ 
સંબંધોનું સુખ લૂંટાવી ર�ા છ�. ઇ���ય સુખોથી 
િભ�ન અતી���ય સુખનું અ�તપાન કરાવી ર�ા 
છ�. મા� �ેહથી ભરપૂર, િન:�વાથ� �ેહ-સુધારસ 
વરસાવી ર�ા છ�. ફ� �દયનાં ખરાં-સાફ 
ભાવથી તેને મારાં કહ�વાની વાર છ�! તેઓ ભલે 
દ�હથી �યારા અશરીરી, િવદ�હી છ� પણ અનુભૂિત 
એવી કરાવે છ� ક�, �દયવીણાનાં તાર રણક�ને 
ગાઈ ઉઠશે "તુમ તો યહ� કહ� બાબા, મેર� 
આસપાસ હો-આતે નજર નહ� પર મેર� સાથ સાથ 
હો” (તમે તો બાબા અહ� �યાંક મારી આસપાસ 
છો – નજરમાં નથી આવતા પણ મારી સાથે સાથે 
છો) લાખો કરોડો �દલોની ધડકન તેમનાં �ેમનો 
જલવો �ઈ ચૂક� છ�.

ખ� ંક�� તો, િબનશરતી �ેમ આપી હ�મેશા 
સાથ િનભાવવાવાળા એક જ સાચા માશૂક છ� �ભુ 
િ�યતમ. એજ તો એક બ��પી છ� જે �યાર� પણ 
ઈ�છ�, �યાં ઈ�છ� �યાં તે �વ�પમાં સંબંધોના 
સુખની માંગ પૂરી કર� છ�. �યાં સુધી તેનાં સાથનો 
અનુભવ કરવા માંગો તે કરાવી શક� છ�, તેથી તે 
�દલારામને �વનસાથી બનાવવો એ જ સાચી 
આ�યા��મક સાધના અને િશવની ઉપાસના છ�. 
તેથી, હ� યોગમાગ�ના યોગીઓ, હવે શાની રાહ 
છ�? ચાલો આપણે દુ:ખદાયક દ�હ-દુિનયાથી મ� 
ફ�રવીએ, શારી�રક સંબંધોના બંધનો તોડીએ, 
સ�યમ-િશવમ-સુંદરમ સાથે �ડાઈએ અને 
�દલમં�દરમાં �ેહિસંધુ-�યોિતિબંદુ િશવની સામે 
ભગવાનના �ેમનો દીવો �ગટાવીએ અને સવ� 
સંબંધોની મીઠી સે��ન િશવબાબાથી મન-
બુ��ધનો તાર �ડી જ�મો-જ�મની તરસ 
છીપાવીએ.

અનુવાદ : �.ક�. િવજય પોિશયા, ઈ��ડયા 
કોલોની, અમદાવાદ.               ॥ ઓમશાંિત ॥
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�વન તો સૌ કોઈ �વે છ� પણ �વન 
�વવાની સાચી કળા શીખવી હોય તો ��િપતા 
��ાક�મારી સં�થામાં આવો. ઘર �હ�થમાં રહી 
પરમા�માને ક�વી રીતે યાદ કરી શકાય. તેનો �તે 
જ અનુભવ કરો. પિવ� રહ�વા માટ� ઘર છોડવાની 
જ�ર નથી. ઘરમાં જ રહી તમામ તોડ િનભાવતાં 
િનભાવતાં ખુશીનો અનુભવ કરી શકો છો.

આ પિતત દુિનયામાં �યાંય પણ શાંિત નથી 
�યાં જુઓ �યાં ��ાચાર, પાપાચાર, બળા�કાર, 
છ�તરપ�ડી, અસ�ય, ચોરી, �યિભચારી અને 
અહ�કાર �વા મળ� છ�. એવામાં માણસના �વનમાં 
ખુશી �યાંથી હોય? પણ હા આનો ઉપાય પણ 
બાબાએ બતા�યો છ�. આપણે બધા સંસારી છીએ 
સંસારમાં રહી ખુશી �ળવવી મુ�ક�લ તો છ� પણ 
નામુમ�કન નથી.

દર�ક કાય� પરમા�માની યાદમાં રહી કરીએ 
તો તેનું પ�રણામ સા�ં જ આવે છ�. પરમા�માએ 
આપણને જે આ�યું છ� તેમાં જ સંતોષ માનવો 
�ઈએ. ક�ં છ� ક� ‘સંતોષી નર સદા સુખી’ અને 
સંતોષ હશે તો ખુશી રહ�શે.

આપણી ખુશી િનરંતર ક�મ નથી રહ�તી? 
આડોસ-પડોશ ક� �યવહાર ક� ધંધામાં આપણાથી 
કોઈ ચ�ડયાતું હોય તો તેની અદ�ખાઈ ક� ઈ�યા� 
આવે છ� અને આપણી ખુશી ઉદાસીમાં ફ�રવાઈ 
�ય છ�. આવે સમયે કમ�નો િસ�ાંત યાદ કરવો ક� 
જેનું જેવું કમ� હશે તેવું ફળ મળશે. આમ િવચારશો 
તો સંતુ� રહી શકશો. દર�કને પોત પોતાના 
ભા�ય �માણે મળતું હોય છ�. એટલે તો ભા�ય 
િવધાતા આપણું ભા�ય બદલવા આવી ચૂ�યા છ�. 

21 જ�મનું રા�ય ભા�ય મેળવી ખુશીનો ખ�નો, 
મેળવી શકો છો.

‘ખુશી જેવો કોઈ ખોરાક નથી.’

‘મુસીબત તો દર�કના �વનમાં હોય છ� 
તેનાય ર�તા હોય છ� પણ તે ર�તા તેને મળ� છ� 
જેના ચહ�રા હસતા હોય છ�.’

ખુશી તો આપણી જ પાસે છ�. આપણા 
�યવહારમાં આપણી વાણીમાં વત�નમાંથી ખુશી મળ� 
છ� એને બીજે �યાંય શોધવાની જ�ર નથી. 
આપણામાં જ �વાની જ�ર છ�. એક ��ાંત આપું 
છું. જેનાથી આપણને ખુશીનું મહ�વ સમ�શે.

એક ગામમાં એક યુવાન રહ�તો હતો. બેકાર 
હોવાથી �વનથી ક�ટાળી ગયો. લોકોનું પણ તેની 
સાથેનું વત�ન બરાબર ન હોવાથી ઘર અને 
સમાજથી ક�ટાળી છ��ે એને આપઘાત કરવાનો 
િનણ�ય કય�. એક �દવસ સાંજના સમયે 
આપઘાતના ઈરાદ� જતો હતો તેવામાં ર�તામાં તેનો 
જૂનો દો�ત મ�યો. તેનો દો�ત બો�યો અર� યાર 
અ�યાર� તું �યાં �ય છ�? તે ઉદાસીથી બો�યો 
�યાંય નહ� યાર મને જવાદ�. પેલો િમ� બો�યો ના 
યાર અહ� આવ તું આટલો ઉદાસ અને હતાશ ક�મ 
છ�. તારા મનની સાચી વાત મને કહ� એ યુવાન રડી 
પ�ો બધી જ વાત કરી અને ક�ં િમ� મારી સાથે 
હસીને કોઈ વાત જ નથી કરતુ મને �ઈને જ મ� 
ફ�રવે છ� તો માર� બીજું કરવું શું 

આજ કોઈ મારી સાથે હસીને વાત કર� તો �� 
મારો િનણ�ય બદલું. િમ�ે હસીને સમ��યું અને 
યુવાને તેનો િનણ�ય બદલી કા�ો. તો તમને પણ 
સમ�યું હશે ક� ખુશી યાને આનંદનું �વનમાં 

ખુશી
�.ક�. જડીબેન, ધનપુરા

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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(પેજ નં. 34નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ

�ાણીઓ એ નથી �ણતા ક� મનની શાંિત વગર 
સમ�ત ધન - સંપદા અને �ા�ત કર�લી તે તમામ 
સંપિ� �યથ� િસ� થાય છ�.’ િવ�ણુ�નો ઉ�ર 
સાંભળીને મહાલ�મી� હસવા લા�યાં અને ક�ં ક� 
સાચે જ મનની શાંિત મૂ�યવાન િનિધ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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મનુ�ય સમાજનું િનમા�ણ તેવી રીતે કરવામાં 
આ�યું છ� ક� તેમાં અરસ-પરસ હળીમળીને 
રહ�વાથી અને સ�ભાવોની ��થરતા �ળવવાથી જ 
�વન�મનું યો�ય રીતે ચાલતું રહ�વું શ�ય બની 
શક� છ�. માટ� તેવું �વામાં આવે છ� ક� જે �યિ�ના 
જેટલા વધુ �ેહી, િમ�, �વજનો અને 
સહયોગીઓ હોય છ�. તે એટલો વધાર� �સ�ન રહ� 
છ� અને એટલી વધુ �ગિત પણ કર� છ�. તથા જે 
�યિ� દુ�મનોથી ઘેરાયેલો રહ� છ�. તેને 
ચાર�બાજુથી િનંદા, ઉપે�ા અને િતર�કાર જ મળ� 
છ�, તેને કોઈ મહ�વપૂણ� �ગિત કરવી અસંભવ 
બની �ય છ�. પછી ભલે તે ગમે તેટલો બુિ�વાન 
ક�મ ન હોય? એટલે કહ�વતમાં પણ ક�ં છ� ક� તમે 
�વનમાં ક�ટલું ધન કમાણા એ મહ�વનું નથી. 
પરંતુ તમારા �વનમાં લાંબા સમય સુધી ટકાવેલા 
ક�ટલા સંબંધ તમે �ળ�યા તે મહ�વનું છ�. 
મહાપુ�ષોના મતાનુસાર, દર�ક માણસે ઓછામાં 
ઓછા ચાર એવા લોકોને પોતાના �વનમાં 
અવ�ય રાખવા �ઈએ ક�, જે તેને છ��ે �મશાન 
સુધી તો પહ�ચાડી શક�. કહ�વાનો ભાવાથ� એ છ� ક�, 
� આપણે ધન ક� બી� બધી િવનાશી ચીજ-
વ�તુઓની પાછળ ભાગવાને બદલે સારા અને 
સાચા સંબંધોની પાછળ પોતાનો સમય આપીશું તો 
આપણું �વન અ�યંત નફાકારક બની જશે.

કહ�વાય છ� ક�, સુખ � પોતાના �ેહીઓ 
સાથે મળીને માણવામાં આવે તો એનો આનંદ બે 
ગણો થઈ �ય છ� અને દુઃખના સમયે � પોતાના 
�ેહીઓનો સાથ-સંગાથ મળી �ય તો દુઃખ પણ 
અડધું થઈ �ય છ�. આજે મા� અફસોસ એ 

વાતનો છ� ક� વત�માનમાં ભૌિતકવાદની પાછળ 
દોડમાં ભાગતા, ગળાકાપ મ�ઘવારીના આ યુગમાં 
િશ�ાના વત�માન �વ�પે લોકોની માનિસકતા 
અને મા�યતાઓને એટલી હદ� બદલી દીધી છ� ક� 
સંબંધોની અગ�યતા પર આજે એક મોટો �� 
લાગી ગયો છ�. 

50 વષ� પૂવ�ના સામાિજક વાતાવરણમાં જે 
પોતાપણાની ગ�રમા દ�ખાતી હતી, એ ગ�રમાની 
ઉ�માનો વત�માનમાં અભાવ છ�. બદલાવની આ 
દોડાદોડીવાળા સમયમાં સંબંધોમાં િશિથલતા 
આવી ગઈ છ�. આજની નવી પેઢી સામાિજક 
પરંપરાઓને હવે ��ઢવાદી પરંપરા માનીને એને 
ખૂબ આસાનીથી ટાળતા શીખી ગઈ છ�. સંયુ� 
ક�ટુંબની આપણી ભાવના હવે એકલ ક�ટુંબમાં 
બદલાઈ ગઈ છ�. �યાં પહ�લાં એક ક�ટુંબમાં 5-6 
બાળકો હસતાં-રમતાં �વાં મળતાં, �યાં હવે 
આજે મા� બે ક� હવે તો એક જ બાળક �વાં મળ� 
છ�. અને હા, આગળ જતાં તો કદાચ લોકો 
બાળકોને જ�મ આપવાનો િવચાર પણ નહ� જ 
કર�. એટલે ક� સમાજમાંથી લ� નામની સં�થા 
નાબુદ જ થઈ જશે. આવા વાતાવરણમાં તો હવે 
એવું લાગે છ� ક�, સંબંધોની ડોર ધીમે-ધીમે કપાઈ 
રહી છ�, અને એક સમય એવો આવશે ક� ભાઈ-
બહ�ન, કાકા-મામા, માસી-ફોઈબા જેવા સંબંધો 
�વા ક� સાંભળવા પણ નહ� મળ�. મા� કાગળો પર 
િનશાનીઓ �પે જ રહી જશે. 

શું આપણા રા�િપતા બાપુ મહા�મા ગાંધીએ 
આવા રામરા�યની ક�પના કરી હતી? જે દ�શની 
આઝાદીની માટ� આપણા પૂવ��એ પોતાના 

�દ�યદશ�ન

�ેહની સરવાણી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

�વનની પણ આ�િત આપી દીધી, શું એમને 
આપણે તેમના બિલદાનનું આ ફળ આપી ર�ા 
છીએ? આધુિનક સમાજમાં �વવાવાળા માતા-
િપતા તેમજ િશ�કોની જવાબદારી આજે એ હોવી 
�ઈએ ક�, તેઓ �િત�પધા�ના આ યુગમાં પોતાનાં 
બાળકોને ઉ� િશિ�ત કરતા પહ�લાં સં�કારોનો 
પાઠ પાકો કરાવે અને એમના �વન િવકાસની 
જમીનમાં નૈિતકતાનું બી�રોપણ કર�. 

ભિવ�યમાં આવનારો સમય અનેક �કારની 
�િતક�ળતાઓથી ભર�લો રહ�શે, એવા સમયે એ 
ખૂબ જ જ�રી થઈ �ય છ� યુવાનોને �ઢતા સાથે 
ઉભા રહ�વા, મુસીબતોનો મુકાબલો કરવામાં, 
પ�ર��થિતઓ પર િવજય મેળવવા માટ� િહ�મતનો 
પાઠ ભણાવવામાં આવે અને અ�યા�મના મહ�વને 
તેમના �વનમાં અચૂક વધારવામાં આવે. યાદ 
રહ�, � સમાજમાંથી સંબંધોની મીઠાશને ખતમ 
કરી દ�વામાં આવશે તો સંપૂણ� સમાજ ઝેરી બની 
જશે. અતઃ હવે સમજદારી એમાં જ છ� ક�, આપણે 
ભાવી પેઢીને પર�પર �ેહ સંબંધ રાખતા 
િશખવાડીએ, જેથી તેઓ એક સુખમય અને 
શાંિતમય �વન �વી શક�. ગીત - યોગી �વન � 
કર દ�ખો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• મનસા સેવા માટ� તપ�વીમૂત� બનો. 
તપ�વી�પની ��� પણ સેવા કર� છ�. એનો 
શાંત �વ�પ ચહ�રો પણ સેવા કર� છ�. 
તપ�વીમૂત�ના દશ�ન મા�થી પણ �ા��તની 
અનુભૂિત થાય છ�.

• તમે �ણો છો ક� આ�મા આ શરીર�પી ઘરમાં 
આવીને પાટ� ભજવે છ� આ�મા એક શરીર 
છોડીને બીજું લે છ�. પાટ� (પા�) ભજવે છ�.

આધાર� જ સહયોગની ભાવના ��ત કરવી 
જ�રી છ�. સહયોગ જ સફળતા અને એકબી�ની 
�દલની દુઆઓનો આધાર છ�.

જવાબદારી

આજની પ�ર��થિતમાં કમ�ચારી, અિધકારી 
વગેર� સવ� વગ�માં �વાથ� અને લોભ�િત વધતાં 
જવાબદારીની ભાવના ઓછી થઈ છ�. કાય� ��યે 
ઉદાસીનતા અને બેદરકારી વધી છ�. આ એક 
ખતરનાક ��થિત છ�. એટલા માટ� � �શાસક 
�વયં જવાબદાર બનીને કાય� કરશે તો તે 
બી�ઓમાં જવાબદારી અને કત��યિન�ાનો ભાવ 
અદા કરી શક� છ�.

�વતં�તા

મનુ�ય �વભાવથી �વતં� રહ�વા માટ� 
ટ�વાયેલો છ�. એટલે �શાસકોની જવાબદારી છ� ક� 
તે પોતાના હાથ નીચેના અિધકારીઓ, 
કમ�ચારીઓ માટ� એવું વાતાવરણ બનાવે જેમાં 
કોઈ ગૂંગળામણ, દબાણનો અનુભવ ના કર�. �યાં 
એના અિધકારોની સુર�ા અને ક�યાણનો પૂરો 
�બંધ હોય તો તેઓ અપે�ાથી અિધક ઉ�સાહથી 
કાય� કરી શક� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)...  ક�શળ �શાસન
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(પેજ નં. 34નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ

�ાણીઓ એ નથી �ણતા ક� મનની શાંિત વગર 
સમ�ત ધન - સંપદા અને �ા�ત કર�લી તે તમામ 
સંપિ� �યથ� િસ� થાય છ�.’ િવ�ણુ�નો ઉ�ર 
સાંભળીને મહાલ�મી� હસવા લા�યાં અને ક�ં ક� 
સાચે જ મનની શાંિત મૂ�યવાન િનિધ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાના�ત

મનુ�ય સમાજનું િનમા�ણ તેવી રીતે કરવામાં 
આ�યું છ� ક� તેમાં અરસ-પરસ હળીમળીને 
રહ�વાથી અને સ�ભાવોની ��થરતા �ળવવાથી જ 
�વન�મનું યો�ય રીતે ચાલતું રહ�વું શ�ય બની 
શક� છ�. માટ� તેવું �વામાં આવે છ� ક� જે �યિ�ના 
જેટલા વધુ �ેહી, િમ�, �વજનો અને 
સહયોગીઓ હોય છ�. તે એટલો વધાર� �સ�ન રહ� 
છ� અને એટલી વધુ �ગિત પણ કર� છ�. તથા જે 
�યિ� દુ�મનોથી ઘેરાયેલો રહ� છ�. તેને 
ચાર�બાજુથી િનંદા, ઉપે�ા અને િતર�કાર જ મળ� 
છ�, તેને કોઈ મહ�વપૂણ� �ગિત કરવી અસંભવ 
બની �ય છ�. પછી ભલે તે ગમે તેટલો બુિ�વાન 
ક�મ ન હોય? એટલે કહ�વતમાં પણ ક�ં છ� ક� તમે 
�વનમાં ક�ટલું ધન કમાણા એ મહ�વનું નથી. 
પરંતુ તમારા �વનમાં લાંબા સમય સુધી ટકાવેલા 
ક�ટલા સંબંધ તમે �ળ�યા તે મહ�વનું છ�. 
મહાપુ�ષોના મતાનુસાર, દર�ક માણસે ઓછામાં 
ઓછા ચાર એવા લોકોને પોતાના �વનમાં 
અવ�ય રાખવા �ઈએ ક�, જે તેને છ��ે �મશાન 
સુધી તો પહ�ચાડી શક�. કહ�વાનો ભાવાથ� એ છ� ક�, 
� આપણે ધન ક� બી� બધી િવનાશી ચીજ-
વ�તુઓની પાછળ ભાગવાને બદલે સારા અને 
સાચા સંબંધોની પાછળ પોતાનો સમય આપીશું તો 
આપણું �વન અ�યંત નફાકારક બની જશે.

કહ�વાય છ� ક�, સુખ � પોતાના �ેહીઓ 
સાથે મળીને માણવામાં આવે તો એનો આનંદ બે 
ગણો થઈ �ય છ� અને દુઃખના સમયે � પોતાના 
�ેહીઓનો સાથ-સંગાથ મળી �ય તો દુઃખ પણ 
અડધું થઈ �ય છ�. આજે મા� અફસોસ એ 

વાતનો છ� ક� વત�માનમાં ભૌિતકવાદની પાછળ 
દોડમાં ભાગતા, ગળાકાપ મ�ઘવારીના આ યુગમાં 
િશ�ાના વત�માન �વ�પે લોકોની માનિસકતા 
અને મા�યતાઓને એટલી હદ� બદલી દીધી છ� ક� 
સંબંધોની અગ�યતા પર આજે એક મોટો �� 
લાગી ગયો છ�. 

50 વષ� પૂવ�ના સામાિજક વાતાવરણમાં જે 
પોતાપણાની ગ�રમા દ�ખાતી હતી, એ ગ�રમાની 
ઉ�માનો વત�માનમાં અભાવ છ�. બદલાવની આ 
દોડાદોડીવાળા સમયમાં સંબંધોમાં િશિથલતા 
આવી ગઈ છ�. આજની નવી પેઢી સામાિજક 
પરંપરાઓને હવે ��ઢવાદી પરંપરા માનીને એને 
ખૂબ આસાનીથી ટાળતા શીખી ગઈ છ�. સંયુ� 
ક�ટુંબની આપણી ભાવના હવે એકલ ક�ટુંબમાં 
બદલાઈ ગઈ છ�. �યાં પહ�લાં એક ક�ટુંબમાં 5-6 
બાળકો હસતાં-રમતાં �વાં મળતાં, �યાં હવે 
આજે મા� બે ક� હવે તો એક જ બાળક �વાં મળ� 
છ�. અને હા, આગળ જતાં તો કદાચ લોકો 
બાળકોને જ�મ આપવાનો િવચાર પણ નહ� જ 
કર�. એટલે ક� સમાજમાંથી લ� નામની સં�થા 
નાબુદ જ થઈ જશે. આવા વાતાવરણમાં તો હવે 
એવું લાગે છ� ક�, સંબંધોની ડોર ધીમે-ધીમે કપાઈ 
રહી છ�, અને એક સમય એવો આવશે ક� ભાઈ-
બહ�ન, કાકા-મામા, માસી-ફોઈબા જેવા સંબંધો 
�વા ક� સાંભળવા પણ નહ� મળ�. મા� કાગળો પર 
િનશાનીઓ �પે જ રહી જશે. 

શું આપણા રા�િપતા બાપુ મહા�મા ગાંધીએ 
આવા રામરા�યની ક�પના કરી હતી? જે દ�શની 
આઝાદીની માટ� આપણા પૂવ��એ પોતાના 

�દ�યદશ�ન

�ેહની સરવાણી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

�વનની પણ આ�િત આપી દીધી, શું એમને 
આપણે તેમના બિલદાનનું આ ફળ આપી ર�ા 
છીએ? આધુિનક સમાજમાં �વવાવાળા માતા-
િપતા તેમજ િશ�કોની જવાબદારી આજે એ હોવી 
�ઈએ ક�, તેઓ �િત�પધા�ના આ યુગમાં પોતાનાં 
બાળકોને ઉ� િશિ�ત કરતા પહ�લાં સં�કારોનો 
પાઠ પાકો કરાવે અને એમના �વન િવકાસની 
જમીનમાં નૈિતકતાનું બી�રોપણ કર�. 

ભિવ�યમાં આવનારો સમય અનેક �કારની 
�િતક�ળતાઓથી ભર�લો રહ�શે, એવા સમયે એ 
ખૂબ જ જ�રી થઈ �ય છ� યુવાનોને �ઢતા સાથે 
ઉભા રહ�વા, મુસીબતોનો મુકાબલો કરવામાં, 
પ�ર��થિતઓ પર િવજય મેળવવા માટ� િહ�મતનો 
પાઠ ભણાવવામાં આવે અને અ�યા�મના મહ�વને 
તેમના �વનમાં અચૂક વધારવામાં આવે. યાદ 
રહ�, � સમાજમાંથી સંબંધોની મીઠાશને ખતમ 
કરી દ�વામાં આવશે તો સંપૂણ� સમાજ ઝેરી બની 
જશે. અતઃ હવે સમજદારી એમાં જ છ� ક�, આપણે 
ભાવી પેઢીને પર�પર �ેહ સંબંધ રાખતા 
િશખવાડીએ, જેથી તેઓ એક સુખમય અને 
શાંિતમય �વન �વી શક�. ગીત - યોગી �વન � 
કર દ�ખો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• મનસા સેવા માટ� તપ�વીમૂત� બનો. 
તપ�વી�પની ��� પણ સેવા કર� છ�. એનો 
શાંત �વ�પ ચહ�રો પણ સેવા કર� છ�. 
તપ�વીમૂત�ના દશ�ન મા�થી પણ �ા��તની 
અનુભૂિત થાય છ�.

• તમે �ણો છો ક� આ�મા આ શરીર�પી ઘરમાં 
આવીને પાટ� ભજવે છ� આ�મા એક શરીર 
છોડીને બીજું લે છ�. પાટ� (પા�) ભજવે છ�.

આધાર� જ સહયોગની ભાવના ��ત કરવી 
જ�રી છ�. સહયોગ જ સફળતા અને એકબી�ની 
�દલની દુઆઓનો આધાર છ�.

જવાબદારી

આજની પ�ર��થિતમાં કમ�ચારી, અિધકારી 
વગેર� સવ� વગ�માં �વાથ� અને લોભ�િત વધતાં 
જવાબદારીની ભાવના ઓછી થઈ છ�. કાય� ��યે 
ઉદાસીનતા અને બેદરકારી વધી છ�. આ એક 
ખતરનાક ��થિત છ�. એટલા માટ� � �શાસક 
�વયં જવાબદાર બનીને કાય� કરશે તો તે 
બી�ઓમાં જવાબદારી અને કત��યિન�ાનો ભાવ 
અદા કરી શક� છ�.

�વતં�તા

મનુ�ય �વભાવથી �વતં� રહ�વા માટ� 
ટ�વાયેલો છ�. એટલે �શાસકોની જવાબદારી છ� ક� 
તે પોતાના હાથ નીચેના અિધકારીઓ, 
કમ�ચારીઓ માટ� એવું વાતાવરણ બનાવે જેમાં 
કોઈ ગૂંગળામણ, દબાણનો અનુભવ ના કર�. �યાં 
એના અિધકારોની સુર�ા અને ક�યાણનો પૂરો 
�બંધ હોય તો તેઓ અપે�ાથી અિધક ઉ�સાહથી 
કાય� કરી શક� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)...  ક�શળ �શાસન
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ÉõÜ�ìèLØð±ù�ÜëËõ�ØíÕëäáí,�ÜðãVáÜù�ÜëËõ�
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µÜ_Ã-µIçëèÞí�áèõß×í�ÛÝð*�ÛÝð_�ÚÞëäí�Øõ�Èõ.

µÉäHëíÞí�±ëÃäí�ßíÖ

çú�çë×õ�ÜâíÞõ�ìÂþVÖí�ÔÜýÞë_�Úë_Ôäù�ÇÇý�

ÖõÜÉ� ÕùÖëÞí� åõßí� Ýë� çùçëÝËíÞë� ÜõØëÞÜë_�

Òì¿çÜç�ËÿíÓÞí�ßÇÞë�Àßõ�Èõ.�±ë�çð_Øß�T²ZëÞí�

Íëâí±õ� ß_ÃÚõß_Ãí� äíÉâíÞë_� ÚSÚ� ÃùÌäí�

çðåùÛÞ� Àßõ� Èõ.� µÕßë_Ö� ´åð� ìÂþVÖÞë� °äÞ�

Õþç_ÃùÜë_×í� ÀõËáë_À� ìäåõæ� Õþç_ÃùÞí� {ë_Âí±ù�

çð_Øß� -� Ü{ëÞë� ÕñÖâë_� ÚÞëäíÞõ,� ç½äíÞõ�

ÕþØìåýÖ�Àßõ�Èõ,�ÉõÜ�Àõ�(1)�ÈëHë�ÜëËí×í�Ûßõáë�

ÃÜëHëÜë_�Õìähë�-�äìÉýÞ�ÀLÝë�ÜõßíÞë�À>Âõ�×Ýõá�

´åðÞù�ÉLÜ.�(2)�Úëâ�́ åð�Õß�äèëá�äßçëäÖí�

ÜëÖë� Üõßí,� ÕëáÀ� ìÕÖë� ½õçõÎ� ±Þõ� ±LÝ� (3)�

ÕþÛðÞë� ìÕþÝ� Õðhë� ´åðÞù� ÉLÜ� ×ÝëÞí� ±ÃÜ�

½Hë×í� ´åðÞë� ØåýÞ� Àßäë� ÞíÀâõá� ç_Öù� ±Þõ�

ÖõÜÞõ� ìØåë� ØåëýäÖù� ÇÜIÀëìßÀ� ìçÖëßù� (4)�

äÔ� VÖ_Û� Õß� ´åðÞõ� èë×õ-ÕÃõ-ÀÕëâõ� ±Þõ�

ÈëÖíÜë_� Âíáë� ÌùÀí� ÜëßäëÜë_� ±ëTÝë� Öõ� ¼UÝ�

±Þõ� ØðÑÂí� áùÀù� (5)� äÔÞë� ±ëÃáë� ìØäçõ�

ì å W Ý ù Þ õ � Ø å ý Þ � Ø ´ � µ Õ Ø õ å � ± ë Õ Ö ë � ´ å ð Þ ë�

ìÃìßÕþäÇÞÞí�{ë_Âí.�

± ë � ° ä Þ � Õ þ ç _ Ã ù Þ õ � ± ë À æ ý À � ± Þ õ�

±ëÚõèñÚ�ßíÖõ�ÕþØìåýÖ�×Öë�½õ´Þõ�±ëÚëáT²©�

çú� ÞßÞëßí±ù� Ö×ë� ìÚÞìÂþVÖí±ù� ÕHë� Õþçøë�

× Ý ë _ � ì ä Þ ë � ß è õ Ö ë _ � Þ × í . � ì ¿ ç Ü ç � Ë ÿ í � ± õ�

À S Õ T ² Z ë Þ í � Ý ë Ø Ã ë ß � È õ , � É õ Þ ù � µ S á õ Â�

ÛÃäØïûÃíÖëÜë_�×Ýõáù�Èõ,�ÉõÜë_�çäý�±ëIÜë±ùÞí�

çÖïûÝðÃ×í� ÀìâÝðÃ� çðÔíÞí� ±äV×ëÞð_� ßèVÝ�

çÜëÝõáð_�Èõ.�±ë�ÇöÖLÝ�±ëIÜë±ùÞë�T²ZëÞð_�ÚíÉ�

±õËáõ�VäÝ_�ÕßÜëIÜë.

çëLÖë@áù{�-�±õÀ�±ÞùÂí�ÝëØÃíßí

ÞëÖëáÞë�ìØäçùÜë_�áëá�áë_Úù�ÍÃáù�±Þõ�

Üë×ë�Õß�eÜÖë�äëâù�áëá�Àõ�Ûñßù�ËùÕù�Õèõßõá�

±Þõ� áë_Úí� w� ×í� ÚÞõá� Ôäá� ØëÏí� Ôëßí� T²©�

çëLÖë@áù{Þõ� èßÖù� ÎßÖù� ±Þõ� ÚëâÀùÞõ�

ÇùÀáõËûç�äèõîÇÖù�½õäù�±õ�ìäåõæ�±½ÝÚí�Èõ.�

ìÂþVÖíÚ_Ôð±ùÞí� ÜëLÝÖë� ÜðÉÚ� çëLÖë@áù{�

±õÀ� ØõäØñÖ� Ýë� ÎìßUÖù� Èõ,� Éõ� çúÞí,� ìäåõæ�

ÚëâÀùÞí� ÜÞùÀëÜÞë� ÕñHëý� Àßõ� Èõ.� ÞëÖëáÞë�

±Þõ� Þäë� äæýÞë� åðÛ� ÖèõäëßùÜë_� Öõ� çëZëëÖ�

èëÉß� ×ëÝ� Èõ� ±Þõ� ÚëâÀùÞõ� ÜÞÃÜÖí� ÛõË-
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ÇñÕÇëÕ� ±ë� ÛõËù� ÜñÀíÞõ� Çëáí� ½Ý� Èõ.� Ûùâë�

ÚëâÀù� ±ë� äëÖ� ÜëÞí� áõ� Èõ.� ÕÈí� ÜùËë_� ×Ýõ�

çÜÉÖë_� ×åõ� Àõ� ±ë� ÀëÜ� Öù� ÖõÜÞë� Üë� ÚëÕõ� É�

Àßõáð_�!�±ë�ÞëÞÀÍí�Ü½Þí�ÝëØÃíßíÞð_�ßèVÝ�

çÜÉäë�Éõäð_�Èõ.�äÖýÜëÞ�ÀìâÝðÃÞí�ìäØëÝ�äõâë�

±Þõ� ÞÉØíÀ� ÛìäWÝÜë_� ±ëäÞëß� VäÃý� Ýë�
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ÕÝÃëÜ� ±ëÕí� ßëèÖ� ÕèùîÇëÍí� Èõ.� ±ë� ÚÔë� É�

ÕÝÃ_Úßù±õ� (ìçäëÝ� Úð©,� Üèëäíß)� ÃßíÚí�
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Ú ë â À ù � ± Þ õ � Ø í Þ - Ø ð Ñ ì Â Ý ë � Ü ë Ë õ � ° ä Þ Þ ð _�

ÚìáØëÞ� ±ëÕäë� ÕùÖëÞë� Éõäí� çõîÀÍù� ÞLçÞõ�
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´åðÞù�µÕØõå

Ã ð É ß ë Ö Ü ë _ � É L Ü õ á ë � ç ë Ç ë , � Ø õ å Õ þ õ Ü í ,�

ÜëÞäÖë�ÕþõÜí�±Þõ�Ãë_Ôí�ìäÇëß�ÔëßëÞë�çÜ×ýÀ�

VäëÜí� ±ëÞ_Øõ� áÂõáë� Ò´åð� ÛëÃäÖÓ� ÞëÜõ�

ÕðVÖÀÜë_�ÂñÚ�É�çßâ�çIÝ�ÃþëQÝ�áùÀÚùáíÜë_�

´åðÞë�µÕØõåÞí�xØÝ_ÃÜ�äëÖù�áÂí�Èõ.�ÖõÜë_Þë�

ÀõËáë_À�±_å�äë_Çù.

ÒÖð_�Öëßí�½ÖÞõ�ÉõËáù�ÕþõÜ�Àßõ�Èõ,�ÖõËáù�

ÕëÍùåí�(±LÝ)Þõ�ÕHë�Àß.�Àù´�ÖÞõ�Ãëáõ�Üëßõ�

Öù�Öð_�ÍëÚù�Ãëá�Ôßí�ØõÉõ,�Àù´�ÖÜÞõ�ØðÑÂí�Àßõ�
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Þ ä ç _ V À ß H ë � À ß õ � È õ . � Õ ß Ü ë I Ü ë � Ö ù � Õ þ À ë å -
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±ìÔÀëßÞí�çùÃëØ�±ëÕõ�Èõ.�ÉõÞí�VQ²ìÖ�ìÂþVÖí�

ÔÜýÜë_� çëLÖë@áù{� ¦ëßë� ÚëâÀùÞõ� ±ÕëÖí�

ÞëÞÀÍí�ÛõËù�¦ëßë�çÇäëÝõáí�Èõ.�ÕßÜëIÜëÞù�

ÉLÜ� Þ×í,� Öõ×í� ìÂþVÖí� ÔÜýÜë_� ÕHë� ÇÇýÜë_�

ÕßÜëIÜëÞð_�VäwÕ�ÕþÀëåwÕõ�É�ØåëýääëÜë_�±ëäõ�

Èõ.�±ëIÜëÞð_�VäwÕ�ÕHë�ìçÖëßë�çÜëÞ�Èõ.�Õß_Öð�

±ëIÜë±ù� ÉLÜ� áõ� Èõ,� Öõ×í� ÕþÛðÞë� ÕðhëwÕõ�

Ò´åðÓÞù�ÉLÜ�ÚÖëTÝù�Èõ.�́ åð�ÕùÖõ�ÛÃäëÞ�Àõ�
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±ÉLÜë,� ±TÝ@Ö,� ±¼UÝ� Ö×ë� ÕþÀëå� VäwÕõ�

äHëýTÝë� èùäë� ÈÖë_� líÀòWHë� ±Þõ� ±ÞõÀ� Øõäí-
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±ëäõ� Èõ,� Øõäí-ØõäÖë±ù� Öù� ìåä� ÕßÜëIÜëÞí�

ßÇÞë� ±Þõ� çÖÝðÃÞë� çÖùÕþÔëÞ� ±ëIÜë±ù-
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ì ä ß ï ð © Þ ù � µ Õ Ø õ å � ± ë Õ í � Ã õ ß Ü ë Ã õ ý � Ø ù ß ä ë Þ ë�
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ÌùÀí� Üëßí� Þë_ÂäëÞù� èðÀÜ� Àßõáù.� ÂßõÂß� Öù�
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ØìáÖùÞõ�èñ_Î,�ßëèÖ�±Þõ�çë_IäÞë�±ëÕÖë�èÖë.�
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Ö×ë�ÜùËõ�ÛëÃõ�äëÖëý±ù�¦ëßë�èÖù.

નાતાલ - િ��તીઓનો મહાન પવ�
�.ક�. �ૉ. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ
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äÔ� VÖ_Û� Õß� ´åðÞõ� èë×õ-ÕÃõ-ÀÕëâõ� ±Þõ�

ÈëÖíÜë_� Âíáë� ÌùÀí� ÜëßäëÜë_� ±ëTÝë� Öõ� ¼UÝ�

±Þõ� ØðÑÂí� áùÀù� (5)� äÔÞë� ±ëÃáë� ìØäçõ�

ì å W Ý ù Þ õ � Ø å ý Þ � Ø ´ � µ Õ Ø õ å � ± ë Õ Ö ë � ´ å ð Þ ë�

ìÃìßÕþäÇÞÞí�{ë_Âí.�

± ë � ° ä Þ � Õ þ ç _ Ã ù Þ õ � ± ë À æ ý À � ± Þ õ�

±ëÚõèñÚ�ßíÖõ�ÕþØìåýÖ�×Öë�½õ´Þõ�±ëÚëáT²©�

çú� ÞßÞëßí±ù� Ö×ë� ìÚÞìÂþVÖí±ù� ÕHë� Õþçøë�

× Ý ë _ � ì ä Þ ë � ß è õ Ö ë _ � Þ × í . � ì ¿ ç Ü ç � Ë ÿ í � ± õ�

À S Õ T ² Z ë Þ í � Ý ë Ø Ã ë ß � È õ , � É õ Þ ù � µ S á õ Â�

ÛÃäØïûÃíÖëÜë_�×Ýõáù�Èõ,�ÉõÜë_�çäý�±ëIÜë±ùÞí�

çÖïûÝðÃ×í� ÀìâÝðÃ� çðÔíÞí� ±äV×ëÞð_� ßèVÝ�

çÜëÝõáð_�Èõ.�±ë�ÇöÖLÝ�±ëIÜë±ùÞë�T²ZëÞð_�ÚíÉ�

±õËáõ�VäÝ_�ÕßÜëIÜë.

çëLÖë@áù{�-�±õÀ�±ÞùÂí�ÝëØÃíßí

ÞëÖëáÞë�ìØäçùÜë_�áëá�áë_Úù�ÍÃáù�±Þõ�

Üë×ë�Õß�eÜÖë�äëâù�áëá�Àõ�Ûñßù�ËùÕù�Õèõßõá�

±Þõ� áë_Úí� w� ×í� ÚÞõá� Ôäá� ØëÏí� Ôëßí� T²©�

çëLÖë@áù{Þõ� èßÖù� ÎßÖù� ±Þõ� ÚëâÀùÞõ�

ÇùÀáõËûç�äèõîÇÖù�½õäù�±õ�ìäåõæ�±½ÝÚí�Èõ.�

ìÂþVÖíÚ_Ôð±ùÞí� ÜëLÝÖë� ÜðÉÚ� çëLÖë@áù{�

±õÀ� ØõäØñÖ� Ýë� ÎìßUÖù� Èõ,� Éõ� çúÞí,� ìäåõæ�

ÚëâÀùÞí� ÜÞùÀëÜÞë� ÕñHëý� Àßõ� Èõ.� ÞëÖëáÞë�

±Þõ� Þäë� äæýÞë� åðÛ� ÖèõäëßùÜë_� Öõ� çëZëëÖ�

èëÉß� ×ëÝ� Èõ� ±Þõ� ÚëâÀùÞõ� ÜÞÃÜÖí� ÛõË-

çùÃëØù�±ëÕõ�Èõ.�ÞëÞë�ÚëâÀù�Þäë�äæõý�çäëßõ�

¶ÌíÞõ� É\±õ� Èõ� Öù� ÖõÜÞë� Õá_Ã� ÞíÇõ� ±Þõ�

±ùìåÀë�èõÌâ�ÇùÀáõËûç,�ìÜÌë´Þë�ÕõÀõËûç�±Þõ�

ÜÞÃÜÖë_�ßÜÀÍë_�½õ´Þõ�ÇùîÀí�½Ý�Èõ.�Öõ±ùÞë_�

ÜëÖë-ìÕÖë� Àèõ� Èõ� Àõ� çëLÖë@áù{� ±ëäíÞõ�

ÇñÕÇëÕ� ±ë� ÛõËù� ÜñÀíÞõ� Çëáí� ½Ý� Èõ.� Ûùâë�

ÚëâÀù� ±ë� äëÖ� ÜëÞí� áõ� Èõ.� ÕÈí� ÜùËë_� ×Ýõ�

çÜÉÖë_� ×åõ� Àõ� ±ë� ÀëÜ� Öù� ÖõÜÞë� Üë� ÚëÕõ� É�

Àßõáð_�!�±ë�ÞëÞÀÍí�Ü½Þí�ÝëØÃíßíÞð_�ßèVÝ�

çÜÉäë�Éõäð_�Èõ.�äÖýÜëÞ�ÀìâÝðÃÞí�ìäØëÝ�äõâë�

±Þõ� ÞÉØíÀ� ÛìäWÝÜë_� ±ëäÞëß� VäÃý� Ýë�
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´åë,� Üñçë,� ÀòWHë,� ÀÚíß� äÃõßõ� ç_çëßÞë�

áÃÛÃ�ÖÜëÜ�Õíß�ÕÝÃ_Úßù±õ�ØíÞ�ØðÑìÂÝëÞë_�

ÖõÜÉ� ±ìÔÀëß� ä_ìÇÖùÞë� ÀWË� èßíÞõ� ´rßÞù�

ÕÝÃëÜ� ±ëÕí� ßëèÖ� ÕèùîÇëÍí� Èõ.� ±ë� ÚÔë� É�

ÕÝÃ_Úßù±õ� (ìçäëÝ� Úð©,� Üèëäíß)� ÃßíÚí�

±Þõ�ÀWËÜë_�É�µÈßíÞõ�ØðÑÂù�çèÞ�ÀÝë*�Èõ.�Öõ×í�

Öõ±ù�ØíÞØðÑÂí±ùÞë�ìØáÜë_�ÕHë�çÜëÝë.�áùÀùÞõ�

ÕùÖëÞë�áëBÝë.

´åðÞë�ÕÝÃëÜ�±Þðçëß�´rß�ÃßíÚùÞù�

Úõáí� ±Þõ� ±Þë×Þù� Þë×� Èõ.� ±LÝÞë_� ØðÑÂù�

Éõ±ù� Øñß� Àßõ� Èõ� ÖõÞë� Õß� ÕþÛð� ßë°� ßèõ� Èõ.�

ìÂþVÖí�ÔÜýÞí�Àõ×ùìáÀ�Þçùý�ÃëÜÍõ-ÃëÜÍõ�É´,�

{ñ_ÕÍÕ|íÜë_� ÎßíÞõ� Üë_ØëÞí� ÜëäÉÖ� ìØá×í� Àßõ�

Èõ.�ÕëØßí±ù�±ëãÁÀëÞë�É_ÃáùÞë�ÃëÜùÜë_�É´�

ØØa±ùÞí�åðlñæë�Àßõ�Èõ.�èë"ãVÕËáù�±Þõ�åëâë-

Àë"áõ½õÜë_� ìåZëHë� ±ëÕõ� Èõ� ÀëßHë� Àõ� Öõ±ù� ÕHë�

½Hëõ� Èõ� Àõ� ÉÞçõäë� ±õÉ� ÕþÛðÞõ� Õç_Ø� Èõ.� ÜÔß�

ËõßõçëÞí� çõäë±ùÞð_� ¼WËë_Ö� Àõäð_� µFÉäâ� Èõ� !�

±õÀ� ìäØõåí� ÀLÝë� ÛëßÖÜë_� ±ëäíÞõ� ±Þë×,�

Ú ë â À ù � ± Þ õ � Ø í Þ - Ø ð Ñ ì Â Ý ë � Ü ë Ë õ � ° ä Þ Þ ð _�

ÚìáØëÞ� ±ëÕäë� ÕùÖëÞë� Éõäí� çõîÀÍù� ÞLçÞõ�

(çëKäí±ùÞõ)� ÖöÝëß� Àßõ� ±õ� ìÂþVÖí� ÔÜýÞë� Úõ�

±ëØåùý�-�çõäë�±Þõ�ÕþõÜÞð_�°ä_Ö�¼WËë_Ö�Èõ.

´åðÞù�µÕØõå

Ã ð É ß ë Ö Ü ë _ � É L Ü õ á ë � ç ë Ç ë , � Ø õ å Õ þ õ Ü í ,�

ÜëÞäÖë�ÕþõÜí�±Þõ�Ãë_Ôí�ìäÇëß�ÔëßëÞë�çÜ×ýÀ�

VäëÜí� ±ëÞ_Øõ� áÂõáë� Ò´åð� ÛëÃäÖÓ� ÞëÜõ�

ÕðVÖÀÜë_�ÂñÚ�É�çßâ�çIÝ�ÃþëQÝ�áùÀÚùáíÜë_�

´åðÞë�µÕØõåÞí�xØÝ_ÃÜ�äëÖù�áÂí�Èõ.�ÖõÜë_Þë�

ÀõËáë_À�±_å�äë_Çù.

ÒÖð_�Öëßí�½ÖÞõ�ÉõËáù�ÕþõÜ�Àßõ�Èõ,�ÖõËáù�

ÕëÍùåí�(±LÝ)Þõ�ÕHë�Àß.�Àù´�ÖÞõ�Ãëáõ�Üëßõ�

Öù�Öð_�ÍëÚù�Ãëá�Ôßí�ØõÉõ,�Àù´�ÖÜÞõ�ØðÑÂí�Àßõ�

çÖÝðÃÞë� ±ëÃÜÞ� äEÇõÞë� ±IÝëßÞë� ç_ÃÜ�

çÜÝõ� ÛëBÝ� ìäÔëÖë� Úþ›ë� ¦ëßë� çðìÕþÜ� ÃùÍ�

Î ë Ô ß � ( Õ ß Ü ì Õ Ö ë � Õ ß Ü ë I Ü ë ) � ± ë I Ü ë ± ù Þ ð _�

±ëKÝëãIÜÀ� iëëÞ� ±Þõ� ßëÉÝùÃÞí� ìäzë� ¦ëßë�

Þ ä ç _ V À ß H ë � À ß õ � È õ . � Õ ß Ü ë I Ü ë � Ö ù � Õ þ À ë å -

FÝùìÖìÚ_Øð� VäwÕõ� Èõ,� Öõ×í� Õþ½ìÕÖë� Úþ›ëÞõ�

ÜëKÝÜ� ÚÞëäíÞõ� VäìHëýÜ� çÖÝðÃí� ÛëBÝÞë�

±ìÔÀëßÞí�çùÃëØ�±ëÕõ�Èõ.�ÉõÞí�VQ²ìÖ�ìÂþVÖí�

ÔÜýÜë_� çëLÖë@áù{� ¦ëßë� ÚëâÀùÞõ� ±ÕëÖí�

ÞëÞÀÍí�ÛõËù�¦ëßë�çÇäëÝõáí�Èõ.�ÕßÜëIÜëÞù�

ÉLÜ� Þ×í,� Öõ×í� ìÂþVÖí� ÔÜýÜë_� ÕHë� ÇÇýÜë_�

ÕßÜëIÜëÞð_�VäwÕ�ÕþÀëåwÕõ�É�ØåëýääëÜë_�±ëäõ�

Èõ.�±ëIÜëÞð_�VäwÕ�ÕHë�ìçÖëßë�çÜëÞ�Èõ.�Õß_Öð�

±ëIÜë±ù� ÉLÜ� áõ� Èõ,� Öõ×í� ÕþÛðÞë� ÕðhëwÕõ�

Ò´åðÓÞù�ÉLÜ�ÚÖëTÝù�Èõ.�́ åð�ÕùÖõ�ÛÃäëÞ�Àõ�

ÕþÛð�Þ×í.�ìèLØð�ÔÜýÜë_�±õÀ�ÕßÜëIÜëÞõ�ÃíÖëÜë_�

±ÉLÜë,� ±TÝ@Ö,� ±¼UÝ� Ö×ë� ÕþÀëå� VäwÕõ�

äHëýTÝë� èùäë� ÈÖë_� líÀòWHë� ±Þõ� ±ÞõÀ� Øõäí-

ØõäÖë±ùÞõ�ÛÃäëÞ�ÜëÞí�Õñ½-±ëßÖí�ÀßäëÜë_�

±ëäõ� Èõ,� Øõäí-ØõäÖë±ù� Öù� ìåä� ÕßÜëIÜëÞí�

ßÇÞë� ±Þõ� çÖÝðÃÞë� çÖùÕþÔëÞ� ±ëIÜë±ù-

ÕëËóÔëßí±ù� Èõ.� Øõäí-ØõäÖë±ùÞë� ÕHë� çÉýÀ� Öù�

±õÀ�ÕßÜëIÜë�É�Èõ.

´åð�ìÂþVÖÞõ�Úõ�è½ß�äæý�Õñäõý�áùÀùÞõ�ÔÜý�

ì ä ß ï ð © Þ ù � µ Õ Ø õ å � ± ë Õ í � Ã õ ß Ü ë Ã õ ý � Ø ù ß ä ë Þ ë�

ÔÜëýìÔÀëßí±ùÞë�É^Ìë�±ëZëõÕùÞõ�ÜëÞí�á´Þõ�Öõ�

çÜÝÞë�çðáÖëÞõ�É\SÜÕñäýÀ�äÔVÖ_Û�Õß�Âíáë�

ÌùÀí� Üëßí� Þë_ÂäëÞù� èðÀÜ� Àßõáù.� ÂßõÂß� Öù�

´åð� ÕÝÃ_Úß� ÕùÖëÞë� µÕØõåù� ¦ëßë� ØíÞ-

ØìáÖùÞõ�èñ_Î,�ßëèÖ�±Þõ�çë_IäÞë�±ëÕÖë�èÖë.�

èë×Þë�VÕåýÜëhë×í�Öõ±ù�ÚíÜëßùÞõ�çë½�ÀßÖë_.�

ÖõÜÞù� µÕØõå� ÂñÚ� çßâ,� åùìæÖ� Þõ� CëäëÝõá�

ÜëÞäùÞõ�±ëåëÝõå�±ëÕí�ÜáÜÕ|ë�áÃëÍõ�Öõäù�

Ö×ë�ÜùËõ�ÛëÃõ�äëÖëý±ù�¦ëßë�èÖù.

નાતાલ - િ��તીઓનો મહાન પવ�
�.ક�. �ૉ. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ
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Õë_Ç�è½ß�äæý�Õèõáë_�ÛëßÖÜë_�lí�áZÜí�

±Þõ� lí� ÞëßëÝHëÞí� çðÂ-åë_ìÖ-±gèçë� ±Þõ�

çQ²ì©×í�çÛß�ßëÉÔëÞí�èÖí.�±õ�çÖÝðÃ�±Þõ�

h ë õ Ö ë Ý ð Ã � Ú _ Þ õ � ä í Ö í � Ã Ý ë � Õ È í � ß ½ õ Õ þ Ô ë Þ�

ß ë ½ ± ù Þ ù � ( ì ä ¿ Ü ë ì Ø I Ý , � Ç _ Ä Ã ð M ï Ö , � ± å ù À�

äÃõßõ)�¦ëÕß�ÝðÃ�ÕHë�çÜëMïÖ�×´�Çñ@Ýù.�±ÞõÀ�

ÕÝÃ_Úßù±õ� ±õ� ÔÜùýÞí� V×ëÕÞë� Àßí� ÈÖë_�

ÛþWËëÇëßí�ÀìâÝðÃÞë�ÕÃßHë�×Ýë.�ÀìâÝðÃÜë_�

ÜëÞäí±õ�ÔÜýÛþWË�-�ÀÜýÛþWË�×´Þõ�ØðØýåë�ÕþëMïÖ�

À ß í . � Î ß í × í � Õ ð Þ Ñ � Õ ß Ü ë I Ü ë � ä Ö ý Ü ë Þ�

Ô Ü ý B á ë ì Þ Þ ë � ç Ü Ý õ � V ä Ý _ � ± ä Ö ß H ë � À ß í Þ õ�

ç Ö Ý ð Ã í � ç _ V À ë ß � Õ þ Ã Ë ë ä ä ë � ± ë I Ü ë ± ù Þ õ�

ßëÉÝùÃÞë� ÜëÃõý� Úþ›ëÞõ� ÜëKÝÜ� ÚÞëäíÞõ,�

±ëXïäëÞ� ±ëÕí� ß�ëë� Èõ.� V²ãWËÇ¿Þë� åërÖ�

ìÞÝÜ� ±Þðçëß� ÀìâÝðÃÞë� ±_Ö� ÚëØ� Øöäí�

ç_VÀòìÖÞù�±ëß_Û�×åõ.�Öõ�Õñäõý�äÖýÜëÞ�çÜÝÜë_�

´rßíÝ� ÀÖýTÝÞõ� Ö×ë� °äÞÞë� lõWÌ� áZÝÞõ�

±ùâÂí�áù.�Õë_Ç�è½ß�äæýÞë�V²ãWËÇ¿Þõ�±_Öõ�-�

ÔÜýBáëìÞÞë� çÜÝõ� ÛëBÝ� ìäÔëÖë� ÕßÜëIÜë�

ì Õ Ö ë � Ã ð M ï Ö � ± ä Ö ß H ë � À ß í Þ õ � Þ ñ Ö Þ � Ø ö ä í�

ç_VÀòìÖÞë� çÉýÞÞð_� ìØTÝ� ÀÖýTÝ� Àßõ� Èõ� IÝëßõ�

lõWÌ� ÛëBÝ� ÚÞëääëÞí� ±HëÜùá� ÖÀ� ±ëäíÞõ�

¶Ûí� Èõ.� ÛëBÝåëâí� ±ëIÜë� ±ëäí� ¶Ûõáí�

ÖÀÞõ�±ÇñÀ�{ÍÕí�áõ�Èõ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ÖõÞð_Ý� Ûáð_� ´EÈÉõ.� äõßíÞõ� Ý� äèëáë_� ÃHë½õ,�

Ãëâ�Øõ�ÖõÞõÝ�ÜíÌë_�äõHë�ç_Ûâëä½õ.�ÖÜëßí�ÂõîÔõ�

ÕÍõ�±õÞë�Ý�Ûáë�çëßïð_�ÕþÛðÞõ�ìäÞä½õ.�èõ�Üëßë�

Úë_Ôäù,�±ëäë�×ë±ù�IÝëßõ�É�ÖÜõ�ÕþÛðÞë�äèëáë_�

×ëåù,�Þõ�ÖÜëßïð_�ÜèëIQÝ�×åõ.�ÖÜõ�çú�Í<_ÃßëÞë�

Øíäë�Èù.�±ëÂíÝ�ÔßÖí�Õß�±Éäëâë_�Õë×ß½õ,�

Àù´� °äÞí� gèçë� Àßåù� Üë.� ½õ� Àù´� ÕùÖëÞë�

Úë_Ôäù�½õÍõ�áÍäëÍ�Àßåõ�Þõ�ÖõÞð_�äë_À<�ØõÂåõ�±õ�

ÞßÀõ� ½åõ.� ÒÉõäë� çë×õ� Öõäë_Ó� Þ×í� ×äëÞð_� ÕHë�

ÒÛñ_Íë_�èëÝõý�Ûáë_�×½õ.Ó

Òèõ� Üëßë_� ç_Öù,� ØëÞÕðHÝÞë� ØõÂëÍë� Àß½õ�

Üë,�ÖÜëßù�ÉÜHëù�èë×�±ëÕõ�±õÞí�ÍëÚë�èë×Þõ�

ÂÚß� ÕÍäë� ØõåùÜë,� ±ëËáí� äëÖ� ìÞ�õ� ÀßíÞõ�

ÜëÞ½õ�Àõ�çùÝÞë�ÞëÀëÜë_×í�çë_Ïuù�Ûáõ�èëSÝù�

½Ý,� ÕHë� Üëßë� ÕþÛðÞõ� ¦ëß� Öù� áÂÜíä_Öë�

áùìÛÝë_Þõ�ÕëìÕÝë_Þõ�¶Ûäë�Üâäð_�Ý�ØùÝáð_�Èõ.Ó

ÒÂëáí�ßëÜÞð_�ÞëÜ�áíÔë×í�ÕþÛð�ßë°�Þìè�×ëÝ�

Õ H ë � É õ H ë õ � Ø í Þ - Ø ð Ñ ì Â Ý ë Þ õ , � Ú Y Ý ë _ - { Y Ý ë _ Þ õ�

ìØáëçë�áíÔë�èåõ,�ÞùîÔëßëÞõ�±ëåßù�ØíÔù�èåõ,�

ÖõÞõ�É�Üëßù�ÕþÛð�Úë×Üë_�áõåõ.�èð_�ØíÞ-ØðÑìÂÝëÞõ�

ìØáëçù� ØõäëÞõ� ÕëÕí±ùÞë� Ûëß� µÖëßäë� ±ëTÝù�

È\_.�ÕþÛðÞð_�ßëÉ�Þyí�±ëäåõ�Þõ�ÖÜëßë�°äÞÜë_�

çùÞõßí�çñßÉ�¶Ãåõ.Ó

çÜÝÞë�±õîÔëHë

ìärÞë� CëHëë_� ßëWËÿù� Õëçõ� ±båVhëùÞí�

ÛßÜëß� Èõ.� ±õ� ÛVÜëçðß� äÖýÜëÞ� ÀìâÝðÃí�

V ² ã W Ë Þ õ � Â Ö Ü � À ß å õ . � I Ý ë ß Ú ë Ø � Þ É Ø í À�

Û ì ä W Ý Ü ë _ � Û ë ß Ö Ü ë _ � ç ð ä H ë ý Ý ð Ã í � - � ç Ö Ý ð Ã í�

ØõäëIÜë±ùÞí�V²ãWËÞù�çñßÉ�µØÝ�ÕëÜåõ.�±ëÉ�

´rßíÝ�ìÞÝìÖ�Èõ.�´åð±õ,�Üèìæý�±ßìä_Ø�Cëùæõ�

Ö×ë� ±LÝ� ÔÜùý±õ� ÕHë� èõäÞ,� ÉøëÖ,� ÚìèUÖ,�

VäÃý,� äöÀ<_Ì,� ìåäëáÝ� -� Éõäë� åOØù� ¦ëßë�

çÖùÕþÔëÞ�Øöäí�ç_VÀòìÖÞù�µSáõÂ�ÀÝùý�Èõ�É.
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આધુિનક સમાજમાં દર�ક �ે�માં મનુ�યે 
ભૌિતક �ગિત તો કરી છ� પરંતુ તે આ�યા��મક 
અને નૈિતક મૂ�યોની મોટ� ભાગે ઉપે�ા કરી ર�ો 
છ�. પછી તે શાસન, �શાસન અથવા કોઈ પણ �ે� 
સાથે �ડાયેલા લોકો હોય. સૌમાં નૈિતક 
આદશ�માં પતન થયું છ�. એના પ�રણામ �વ�પ જ 
સમાજમાં અ�યવ�થા, અનીિત અને અ�યાય, 
આપસી િવવાદ, ઝઘડા તથા અનેક �કારના 
��ાચાર અને અ�યાચારના ��ો સામે આવી 
ર�ા છ�.

ક�શળ �શાસન માટ� જ�રી મૂ�યો -

સ�ભાવના

સવ� ��યે ભેદભાવ રિહત શુભભાવના, 
ક�યાણની ભાવના, સમતા અને સમાન હોવું 
જ�રી છ�. �શાસકને કાય� કરતી વખતે અનેક 
પ�ર��થિતઓનો સામનો કરવો પડે છ�. આવી 
��થિતમાં એણે ��યેક ધમ�, �િત, સં�દાયના 
લોકોનું સ�માન કરવું જ�રી છ�. સદા સવ� ધમ� 
��યે સદભાવના રાખવી એની સાથે સવ�ની સાથે 
સ�ભાવનાપૂણ� �યવહાર કરવો �ઈએ. 
�શાસકનો સ�ભાવનાપૂણ� �યવહાર ઘણો �ભાવ 
પાડે છ�.

મધુરતા

તીરનો જખમ �ઝાઈ �ય છ� પણ શ�દોના 
જખમ �ઝાતા નથી. એટલે િશ�ણ અને સ� પણ 
મધુરતા પૂણ� હોવાં �ઈએ. થોડું, ધીર�, મીઠું 
બોલવાથી મન એકા� અને શાંત રહ� છ�. શિ� 
�યથ� જતી નથી. સૌ લોકો એનું સ�માન પણ કર� 
છ�. �ોધ અને આવેગમાં કહ�લી વાતનો મોટો 

�ભાવ પડે છ�. સદા પોતાના હાથ નીચેના માનવો 
સાથે મધુર �યવહાર કરો.

�સ�નતા

�શાસક � �સ�નિચ� છ� તો તે લોકોની 
અડધી સમ�યાઓ ��ય� મુલાકાતથી જ દૂર કરી 
શક� છ�. એનાથી લોકોને બીનજ�રી ભય લાગતો 
નથી. �સ�નિચ� �યિ� હમેશાં સાચો િનણ�ય લઈ 
શક� છ�. બી�ઓને પણ એની પાસેથી �ેરણા મળ� 
છ�.

�ેમ

કહ�વાય છ� ક� �ેમ પ�થરને પણ પાણી 
બનાવી દ� છ�. સૌથી મોટો �ેહ આ��મક �ેહ છ�. 
જે આપણી ��� અને �યવહાર �ારા અિભ�ય� 
થાય છ�. �વાથ�રિહત �ેમ ભાવના જ �વનને સુંદર 
અને મહાન બનાવે છ�. �શાસનમાં કાયદો તો છ� 
પણ �ેમના અભાવને કારણે એનું પાલન થઈ 
શકતું નથી. �ેમથી બી�ઓના �દલો ઉપર શાસન 
કરી શકાય છ�.

સરલતા

�શાસક મા� �શાસક જ હોતો નથી પણ 
લોકોનો માગ�દશ�ક પણ હોય છ�. એટલે એનું 
�વન આદશ� હોવું �ઈએ. સાદગી, સરલતા, 
ઉ� િવચાર, આ સ�ગુણોથી જ આપણે 
બી�ઓને ક�ઈક શીખવાડી શક�એ છીએ. 
�શાસકનો �યવહાર સરલ હોવાથી સાથેનો 
અિધકારી પોતાની સમ�યા ખુ�ા મને જણાવી 
શક� છ�. સાથે એને કોઈ ભય રહ�તો નથી. 
અિધકારીનો સરલતાપૂણ� �યવહાર સીધો �ભાવ 
પાડે છ�.

ક�શળ �શાસન માટ� નૈિતક મૂ�ય જ�રી
�.ક�. નેહાબેન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

કરી શકતી નથી. માની લો ક� મારો હાથ કપાઈ 
�ય તો શારી�રક �પથી �� અપંગ છું. આ શરીર 
અપંગ થશે પણ �� �યાં છું. �� �ક��ટની વ�ે છું. �� 
અહ� બેસીને સકારા�મક સંક�પ કરી શક�� છું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ
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આધુિનક સમાજમાં દર�ક �ે�માં મનુ�યે 
ભૌિતક �ગિત તો કરી છ� પરંતુ તે આ�યા��મક 
અને નૈિતક મૂ�યોની મોટ� ભાગે ઉપે�ા કરી ર�ો 
છ�. પછી તે શાસન, �શાસન અથવા કોઈ પણ �ે� 
સાથે �ડાયેલા લોકો હોય. સૌમાં નૈિતક 
આદશ�માં પતન થયું છ�. એના પ�રણામ �વ�પ જ 
સમાજમાં અ�યવ�થા, અનીિત અને અ�યાય, 
આપસી િવવાદ, ઝઘડા તથા અનેક �કારના 
��ાચાર અને અ�યાચારના ��ો સામે આવી 
ર�ા છ�.

ક�શળ �શાસન માટ� જ�રી મૂ�યો -

સ�ભાવના

સવ� ��યે ભેદભાવ રિહત શુભભાવના, 
ક�યાણની ભાવના, સમતા અને સમાન હોવું 
જ�રી છ�. �શાસકને કાય� કરતી વખતે અનેક 
પ�ર��થિતઓનો સામનો કરવો પડે છ�. આવી 
��થિતમાં એણે ��યેક ધમ�, �િત, સં�દાયના 
લોકોનું સ�માન કરવું જ�રી છ�. સદા સવ� ધમ� 
��યે સદભાવના રાખવી એની સાથે સવ�ની સાથે 
સ�ભાવનાપૂણ� �યવહાર કરવો �ઈએ. 
�શાસકનો સ�ભાવનાપૂણ� �યવહાર ઘણો �ભાવ 
પાડે છ�.

મધુરતા

તીરનો જખમ �ઝાઈ �ય છ� પણ શ�દોના 
જખમ �ઝાતા નથી. એટલે િશ�ણ અને સ� પણ 
મધુરતા પૂણ� હોવાં �ઈએ. થોડું, ધીર�, મીઠું 
બોલવાથી મન એકા� અને શાંત રહ� છ�. શિ� 
�યથ� જતી નથી. સૌ લોકો એનું સ�માન પણ કર� 
છ�. �ોધ અને આવેગમાં કહ�લી વાતનો મોટો 

�ભાવ પડે છ�. સદા પોતાના હાથ નીચેના માનવો 
સાથે મધુર �યવહાર કરો.

�સ�નતા

�શાસક � �સ�નિચ� છ� તો તે લોકોની 
અડધી સમ�યાઓ ��ય� મુલાકાતથી જ દૂર કરી 
શક� છ�. એનાથી લોકોને બીનજ�રી ભય લાગતો 
નથી. �સ�નિચ� �યિ� હમેશાં સાચો િનણ�ય લઈ 
શક� છ�. બી�ઓને પણ એની પાસેથી �ેરણા મળ� 
છ�.

�ેમ

કહ�વાય છ� ક� �ેમ પ�થરને પણ પાણી 
બનાવી દ� છ�. સૌથી મોટો �ેહ આ��મક �ેહ છ�. 
જે આપણી ��� અને �યવહાર �ારા અિભ�ય� 
થાય છ�. �વાથ�રિહત �ેમ ભાવના જ �વનને સુંદર 
અને મહાન બનાવે છ�. �શાસનમાં કાયદો તો છ� 
પણ �ેમના અભાવને કારણે એનું પાલન થઈ 
શકતું નથી. �ેમથી બી�ઓના �દલો ઉપર શાસન 
કરી શકાય છ�.

સરલતા

�શાસક મા� �શાસક જ હોતો નથી પણ 
લોકોનો માગ�દશ�ક પણ હોય છ�. એટલે એનું 
�વન આદશ� હોવું �ઈએ. સાદગી, સરલતા, 
ઉ� િવચાર, આ સ�ગુણોથી જ આપણે 
બી�ઓને ક�ઈક શીખવાડી શક�એ છીએ. 
�શાસકનો �યવહાર સરલ હોવાથી સાથેનો 
અિધકારી પોતાની સમ�યા ખુ�ા મને જણાવી 
શક� છ�. સાથે એને કોઈ ભય રહ�તો નથી. 
અિધકારીનો સરલતાપૂણ� �યવહાર સીધો �ભાવ 
પાડે છ�.

ક�શળ �શાસન માટ� નૈિતક મૂ�ય જ�રી
�.ક�. નેહાબેન, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

કરી શકતી નથી. માની લો ક� મારો હાથ કપાઈ 
�ય તો શારી�રક �પથી �� અપંગ છું. આ શરીર 
અપંગ થશે પણ �� �યાં છું. �� �ક��ટની વ�ે છું. �� 
અહ� બેસીને સકારા�મક સંક�પ કરી શક�� છું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 12 December 2021 Page No. 32
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� �� ના હોત તો
હનુમાન�એ �ી રામને ક�ં હતું �ભો, � 

�� લંકામાં ન જતો, તો મારા �વનમાં ઘણી મોટી 
ખામી રહી �ત. સૌથી પહ�લાં િવભીષણનું ઘર મ� 
�યું નહોતું �યાં સુધી મને લાગતું હતું ક� લંકામાં 
ભલા સંત �યાંથી મળશે?

लंका िनिसचर िनकट िनवासा

इहाँ कहाँ स�न घर बासा

�ભો, �� સમજતો હતો ક� સંત તો બસ અહ� 
જ હોય છ�. પણ �યાર� લંકામાં �� સીતા�ને શોધી 
ના શ�યો પણ િવભીષણની મુલાકાત પછી એમણે 
મને ઉપાય બતા�યો, તો મ� િવચાયુ� ક� જેને �� 
�ય� કરવા છતાં, પણ શોધી ના શ�યો, એમને 
(સીતા�) તો આ લંકાવાળા સંતેજ બતા�યાં. 
કદાચ �ભુએ એ બતાવવા મને મોક�યો હતો ક� 
આ ��યને પણ �ઈ લ�.

�ભુ જે સમયે અશોકવા�ટકામાં રાવણ 
આ�યો અને રાવણ �ોધમાં આવીને સીતામાને 
મારવા તલવાર લઈને દો�ો �યાર� મને લા�યું ક� 
હવે માર� ક�દકો મારીને એની તલવાર િછનવીને 
એનું જ મ�તક કાપી લેવું �ઈએ પણ બી� પળ� મ� 
�યું ક� મંદોદરીએ રાવણનો હાથ પકડી લીધો 
અને �� ગ� ગ� થઈ ગયો.

અહો �ભુ, આપે ક�વી િશ�ા આપી � �� 
ક�દી પડતો તો મને �મ થઈ જતો ક� � �� ના હોત 
તો શું થાત? મોટા ભાગની �યિ�ઓને એવો જ 
�મ થાય છ� મને પણ લાગે છ� ક� � �� ન હોત, તો 
સીતા�ને કોણ બચાવત? હવે આપ ક�ટલા બધા 
કૌતુક� છો. આપે એને બચા�યો જ નહ� પણ 
બચાવવાનું કામ રાવણની પ�ી મંદોદરીને જ 

સ�પી દીધું. જેને �સ�નતા થવી �ઈએ ક� સીતા 
મર� તો મારો ભય દૂર થાય. તો �� સમ� ગયો ક� 
આપ એનાથી કામ લેવા ઈ�છો છો. કોઈનું ક�ઈ 
મહ�વ નથી. આગળ ચાલીને �યાર� િ�જટાએ 
ક�ં ક� લંકામાં વાનર આ�યો જ છ�, તો �� સમ� 
ગયો ક� અહ� તો બધાં સંત જ છ�. �� આ�યો અને 
અહ�ના સંતને �ઈ લીધા. પણ એણે ક�ં ક� આ 
વાનર લંકા સળગાવશે તો બ� િચંતામાં પડી ગયો 
ક� �ભુએ તો લંકા સળગાવવાનું તો ક�ં જ નહ�. 
િ�જટા કહી રહી છ� તો �� શું ક�ં. પણ �ભુ 
પાછળથી તો મને બધો અનુભવ થઈ ગયો.

રાવણની સભામાં �� એટલે બંધાઈને રહી 
ગયો ક� બધું ફરીને મ� તો �ઈ લીધું જરા બંધાઈને 
�� ક� શું થાય છ�. �યાર� રાવણના સૈિનક 
તલવાર લઈને મને મારવા ચા�યા તો મ� પોતાને 
બચાવવાનો જરા પણ �ય� ના કય�. પર �યાર� 
િવભીષણે આવીને ક�ં દૂતને મારવો તે અનીિત 
છ�, તો �� સમ� ગયો, જુઓ મને બચાવવાનો છ�. 
તો �ભુએ આ ઉપાય કરી દીધો.

પહ�લાં િવભીષણને �ઈને મના�યું પછી 
સીતા�ને બચાવવાનાં છ�, તો રાવણના ભાઈને 
મોક�યો. �ભુ આ�ય�ની પરાકા�ા તો �યાર� થી ક� 
વાનરને મારવામાં નહ� આવે પણ એની પૂંછડીને 
તેલ લગાવેલું કપડું વ�ટાવીને ઘી નાંખીને આગ 
લગાવવામાં આવે. તો �� ગ�ગ� થઈ ગયો ક� એ 
લંકાવાળી િ�જટાની વાત સાચી હતી. લંકાને 
સળગાવવા માટ� �� ઘી, તેલ, કાપડ �યાંથી લાવત! 
�યાં શોધ કરત? તે �યવ�થા પણ રાવણે કરાવી 
દીધી. �યાર� આપ રાવણથી પણ આપનું કામ 
કરાવી લો છો, તો મને કરાવી લેવામાં આ�ય�ની 
�યાં વાત છ�. એટલે યાદ રાખો ક� સંસારમાં જે ક�ઈ 

�સંગ પ�રમલ
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�યાય

જે પ�પાત રિહત અને �વાથ� રિહત રહીને 
સૌથી સાથે �યાય કર� છ� તે �શાસક છ�. એક 
મૂ�યિન� �શાસકનો સવ� અિધકારી કમ�ચારી 
��યે એકસમાન �યવહાર હોય છ�. તે સવ�ના 
અિધકારોનો સમાન �પથી �યાય કર� છ�. કોઈ 
પૂવ��હ ક� અ�ય બાબતોને લઈને િનણ�ય નહ� 
લેવો �ઈએ. �યાય હમેશાં સ�ાઈ પર સાચો 
કરવો �ઈએ.

�ાન

જે રીતે શરીરને ચલાવવા માટ� અને કોઈ 
કાય�ને કરવા માટ� ટ�કનીકલ �ાન �ઈએ. એ 
રીતે મૂ�યોના િવકાસ માટ� પણ આ�યા��મક �ાન 
જ�રી છ�. �ાનમાં શિ� છ�, �કાશ છ�. જેનાથી 
દુગુ�ણોનું અંધા�ં દૂર થાય છ�.

શાંિત

� આપણે આ�મિચંતન કરીએ તો 
આપણને અનુભવ થશે ક� �� છું જ શાંત �વ�પ 
આ�મા. કહ�વાય છ� ક� શાંિતમાં શિ� છ� એટલે જ 
સવ�ને શાંિતની જ�ર પડે છ�. બી�ઓને અશાંત 
કરીશું. સાચો િનણ�ય પણ લઈ શક�શું નહ�. તેથી 
�દલોને �ડીએ. તોડીને ટુકડા ના કરીએ. ��યેક 
�યિ� �ેમપૂણ�, શાંિતપૂણ� રહ�વા ઈ�છ� છ�. શાંિત 
સવ�ને િ�ય લાગે છ�.

�ેહ

�યોગો �ારા એ �ણવા મ�યું છ� ક� મા� દ�ડ 
અને કાયદાથી �યિ�ઓમાં પ�રવત�ન આવી 
શકતું નથી. એક અિધકારી માટ� પોતાની હાથ 
નીચેના માણસો પાસેથી અપેિ�ત સહયોગ અને 
અનુશાસન માટ� કાયદો અને િનયમો ઉપરાંત 
�ેમપૂણ� �યવહાર અને �ેહથી કામ લેવું �ઈએ. 
�ેમ માણસની નબળાઈ પણ છ� અને એક ઉ� 

માનવીય મૂ�ય છ�. જે શાસકોમાં હોય તે જ�રી છ�.

ન�તા

માનવ ભલે નાનો હોય યા મોટો સવ� સાથે 
ન�તાનો �યવહાર બી�ઓને પોતાના બનાવવા 
અથવા એમના �દલને �તવાને માટ� અને સવ�નો 
સહયોગ લેવા માટ� એક �દુનું કામ કર� છ�. 
�શાસકો માટ� નૈિતકમૂ�ય હોવા ઘણાં જ�રી છ�. 
�શાસકના ન�તાપૂણ� �યવહારથી પોતાને 
આધીન લોકો ગવ�નો અનુભવ કર� છ�. સાથે તેઓ 
ખુશ અને સંતુ� રહ� છ�.

એકતા

કોઈ પણ કાય� એકતા િવના સફળ થતું 
નથી. કોઈ તં� યા એકમની ઉ�પાદકતા વધારવા 
માટ� આપસી એકતા જ�રી છ�. �યાર� િવચારો 
અને �યવહારમાં સ�યતા, સ�યતા અને પિવ�તા 
હોય �યાર� જ એકતા આવી શક� છ�. એકતા માટ� 
એકબી�ના ગુણો પર અિધક �યાન આપવું 
જ�રી છ� અને ભૂલોને માફ કરવી જ�રી છ�.

પિવ�તા

�યવહારમાં મન, વચન, કમ�ની પિવ�તા 
રાખવાથી જ આપણે કોઈ �યવ�થાને સુખ-
શાંિતમય બનાવી શક�એ છીએ. સાથે આપણા 
િવચાર પિવ� સુંદર અને સકારા�મક થવાથી 
આપણે જે પણ કમ� કરીશું તે પણ સુંદર, �ે� અને 
ફળદાયી હશે.

સહયોગ

જેમ શરીરમાં સવ� અંગોની પોતપોતાની 
િવશેષતા છ� અને સવ�ના તાલમેલથી જ જૈિવક 
િ�યાઓ સારી રીતે ચાલે છ�. એ રીતે કોઈ એકમ 
અથવા સંગઠનમાં �શાસકથી લઈને સાધારણ 
કમ�ચારી સુધી સૌમાં �ેહ અને તાલમેલના 

(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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� �� ના હોત તો
હનુમાન�એ �ી રામને ક�ં હતું �ભો, � 

�� લંકામાં ન જતો, તો મારા �વનમાં ઘણી મોટી 
ખામી રહી �ત. સૌથી પહ�લાં િવભીષણનું ઘર મ� 
�યું નહોતું �યાં સુધી મને લાગતું હતું ક� લંકામાં 
ભલા સંત �યાંથી મળશે?

लंका िनिसचर िनकट िनवासा

इहाँ कहाँ स�न घर बासा

�ભો, �� સમજતો હતો ક� સંત તો બસ અહ� 
જ હોય છ�. પણ �યાર� લંકામાં �� સીતા�ને શોધી 
ના શ�યો પણ િવભીષણની મુલાકાત પછી એમણે 
મને ઉપાય બતા�યો, તો મ� િવચાયુ� ક� જેને �� 
�ય� કરવા છતાં, પણ શોધી ના શ�યો, એમને 
(સીતા�) તો આ લંકાવાળા સંતેજ બતા�યાં. 
કદાચ �ભુએ એ બતાવવા મને મોક�યો હતો ક� 
આ ��યને પણ �ઈ લ�.

�ભુ જે સમયે અશોકવા�ટકામાં રાવણ 
આ�યો અને રાવણ �ોધમાં આવીને સીતામાને 
મારવા તલવાર લઈને દો�ો �યાર� મને લા�યું ક� 
હવે માર� ક�દકો મારીને એની તલવાર િછનવીને 
એનું જ મ�તક કાપી લેવું �ઈએ પણ બી� પળ� મ� 
�યું ક� મંદોદરીએ રાવણનો હાથ પકડી લીધો 
અને �� ગ� ગ� થઈ ગયો.

અહો �ભુ, આપે ક�વી િશ�ા આપી � �� 
ક�દી પડતો તો મને �મ થઈ જતો ક� � �� ના હોત 
તો શું થાત? મોટા ભાગની �યિ�ઓને એવો જ 
�મ થાય છ� મને પણ લાગે છ� ક� � �� ન હોત, તો 
સીતા�ને કોણ બચાવત? હવે આપ ક�ટલા બધા 
કૌતુક� છો. આપે એને બચા�યો જ નહ� પણ 
બચાવવાનું કામ રાવણની પ�ી મંદોદરીને જ 

સ�પી દીધું. જેને �સ�નતા થવી �ઈએ ક� સીતા 
મર� તો મારો ભય દૂર થાય. તો �� સમ� ગયો ક� 
આપ એનાથી કામ લેવા ઈ�છો છો. કોઈનું ક�ઈ 
મહ�વ નથી. આગળ ચાલીને �યાર� િ�જટાએ 
ક�ં ક� લંકામાં વાનર આ�યો જ છ�, તો �� સમ� 
ગયો ક� અહ� તો બધાં સંત જ છ�. �� આ�યો અને 
અહ�ના સંતને �ઈ લીધા. પણ એણે ક�ં ક� આ 
વાનર લંકા સળગાવશે તો બ� િચંતામાં પડી ગયો 
ક� �ભુએ તો લંકા સળગાવવાનું તો ક�ં જ નહ�. 
િ�જટા કહી રહી છ� તો �� શું ક�ં. પણ �ભુ 
પાછળથી તો મને બધો અનુભવ થઈ ગયો.

રાવણની સભામાં �� એટલે બંધાઈને રહી 
ગયો ક� બધું ફરીને મ� તો �ઈ લીધું જરા બંધાઈને 
�� ક� શું થાય છ�. �યાર� રાવણના સૈિનક 
તલવાર લઈને મને મારવા ચા�યા તો મ� પોતાને 
બચાવવાનો જરા પણ �ય� ના કય�. પર �યાર� 
િવભીષણે આવીને ક�ં દૂતને મારવો તે અનીિત 
છ�, તો �� સમ� ગયો, જુઓ મને બચાવવાનો છ�. 
તો �ભુએ આ ઉપાય કરી દીધો.

પહ�લાં િવભીષણને �ઈને મના�યું પછી 
સીતા�ને બચાવવાનાં છ�, તો રાવણના ભાઈને 
મોક�યો. �ભુ આ�ય�ની પરાકા�ા તો �યાર� થી ક� 
વાનરને મારવામાં નહ� આવે પણ એની પૂંછડીને 
તેલ લગાવેલું કપડું વ�ટાવીને ઘી નાંખીને આગ 
લગાવવામાં આવે. તો �� ગ�ગ� થઈ ગયો ક� એ 
લંકાવાળી િ�જટાની વાત સાચી હતી. લંકાને 
સળગાવવા માટ� �� ઘી, તેલ, કાપડ �યાંથી લાવત! 
�યાં શોધ કરત? તે �યવ�થા પણ રાવણે કરાવી 
દીધી. �યાર� આપ રાવણથી પણ આપનું કામ 
કરાવી લો છો, તો મને કરાવી લેવામાં આ�ય�ની 
�યાં વાત છ�. એટલે યાદ રાખો ક� સંસારમાં જે ક�ઈ 

�સંગ પ�રમલ
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�યાય

જે પ�પાત રિહત અને �વાથ� રિહત રહીને 
સૌથી સાથે �યાય કર� છ� તે �શાસક છ�. એક 
મૂ�યિન� �શાસકનો સવ� અિધકારી કમ�ચારી 
��યે એકસમાન �યવહાર હોય છ�. તે સવ�ના 
અિધકારોનો સમાન �પથી �યાય કર� છ�. કોઈ 
પૂવ��હ ક� અ�ય બાબતોને લઈને િનણ�ય નહ� 
લેવો �ઈએ. �યાય હમેશાં સ�ાઈ પર સાચો 
કરવો �ઈએ.

�ાન

જે રીતે શરીરને ચલાવવા માટ� અને કોઈ 
કાય�ને કરવા માટ� ટ�કનીકલ �ાન �ઈએ. એ 
રીતે મૂ�યોના િવકાસ માટ� પણ આ�યા��મક �ાન 
જ�રી છ�. �ાનમાં શિ� છ�, �કાશ છ�. જેનાથી 
દુગુ�ણોનું અંધા�ં દૂર થાય છ�.

શાંિત

� આપણે આ�મિચંતન કરીએ તો 
આપણને અનુભવ થશે ક� �� છું જ શાંત �વ�પ 
આ�મા. કહ�વાય છ� ક� શાંિતમાં શિ� છ� એટલે જ 
સવ�ને શાંિતની જ�ર પડે છ�. બી�ઓને અશાંત 
કરીશું. સાચો િનણ�ય પણ લઈ શક�શું નહ�. તેથી 
�દલોને �ડીએ. તોડીને ટુકડા ના કરીએ. ��યેક 
�યિ� �ેમપૂણ�, શાંિતપૂણ� રહ�વા ઈ�છ� છ�. શાંિત 
સવ�ને િ�ય લાગે છ�.

�ેહ

�યોગો �ારા એ �ણવા મ�યું છ� ક� મા� દ�ડ 
અને કાયદાથી �યિ�ઓમાં પ�રવત�ન આવી 
શકતું નથી. એક અિધકારી માટ� પોતાની હાથ 
નીચેના માણસો પાસેથી અપેિ�ત સહયોગ અને 
અનુશાસન માટ� કાયદો અને િનયમો ઉપરાંત 
�ેમપૂણ� �યવહાર અને �ેહથી કામ લેવું �ઈએ. 
�ેમ માણસની નબળાઈ પણ છ� અને એક ઉ� 

માનવીય મૂ�ય છ�. જે શાસકોમાં હોય તે જ�રી છ�.

ન�તા

માનવ ભલે નાનો હોય યા મોટો સવ� સાથે 
ન�તાનો �યવહાર બી�ઓને પોતાના બનાવવા 
અથવા એમના �દલને �તવાને માટ� અને સવ�નો 
સહયોગ લેવા માટ� એક �દુનું કામ કર� છ�. 
�શાસકો માટ� નૈિતકમૂ�ય હોવા ઘણાં જ�રી છ�. 
�શાસકના ન�તાપૂણ� �યવહારથી પોતાને 
આધીન લોકો ગવ�નો અનુભવ કર� છ�. સાથે તેઓ 
ખુશ અને સંતુ� રહ� છ�.

એકતા

કોઈ પણ કાય� એકતા િવના સફળ થતું 
નથી. કોઈ તં� યા એકમની ઉ�પાદકતા વધારવા 
માટ� આપસી એકતા જ�રી છ�. �યાર� િવચારો 
અને �યવહારમાં સ�યતા, સ�યતા અને પિવ�તા 
હોય �યાર� જ એકતા આવી શક� છ�. એકતા માટ� 
એકબી�ના ગુણો પર અિધક �યાન આપવું 
જ�રી છ� અને ભૂલોને માફ કરવી જ�રી છ�.

પિવ�તા

�યવહારમાં મન, વચન, કમ�ની પિવ�તા 
રાખવાથી જ આપણે કોઈ �યવ�થાને સુખ-
શાંિતમય બનાવી શક�એ છીએ. સાથે આપણા 
િવચાર પિવ� સુંદર અને સકારા�મક થવાથી 
આપણે જે પણ કમ� કરીશું તે પણ સુંદર, �ે� અને 
ફળદાયી હશે.

સહયોગ

જેમ શરીરમાં સવ� અંગોની પોતપોતાની 
િવશેષતા છ� અને સવ�ના તાલમેલથી જ જૈિવક 
િ�યાઓ સારી રીતે ચાલે છ�. એ રીતે કોઈ એકમ 
અથવા સંગઠનમાં �શાસકથી લઈને સાધારણ 
કમ�ચારી સુધી સૌમાં �ેહ અને તાલમેલના 

(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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થઈ ર�ં છ� તે સવ� કમ�િવધાન છ� આપણે સૌ તો 
મા� િનિમ� છીએ.

સવ�પરી કત��ય
એક રા� પં�ડતો, િવ�ાનોને મોટ� ભાગે 

એક �� કયા� કરતો હતો ક� સૌથી મોટું કત��ય શું 
છ�? આ ��ના ઉ�રમાં િવ�ાનોએ એમને 
િવિભ�ન ઉ�રો આ�યા. પણ કોઈનાય ઉ�રથી 
રા� સંતુ� થયો નહ�. રા� એક �દવસ િશકાર 
કરવા જંગલમાં ગયો. એક �નવરનો પીછો 
કરતાં તે ર�તો ભૂલી ગયો. ભીષણ ગરમીને કારણે 
એને ચ�ર આવવા લા�યાં. શોધ કરતાં એને 
એક આ�મ દ�ખાયો. �યાં એક સંત �યાન�થ 
હતા. રા� એમને બોલાવતાં જ બેહોશ થઈ ગયો.

હોશમાં આવીને એમણે �યું ક� સંત એના 
મુખ પર પાણી છાંટી ર�ા છ�. રા�એ િવન�તાથી 
ક�ં, ‘મહા�મન! આપતો સમાિધમાં લીન હતા. 
આપે મારા માટ� સમાિધ ભંગ ક�મ કરી?’ સંતે 
રા�ને ક�ં રાજન આપના �ાણ સંકટમાં હતા. 
આવા સમયે મા�ં �યાનને બદલે આપની 
સહાયતામાં ત�પર થવું તે વધાર� મહ�વપૂણ� કાય� 
હતું. સમય અને પ�ર��થિત �માણે કત��ય ન�ી 
કરવું �ઈએ.

સંતના આ કથનથી રા�ની િજ�ાસા શાંત 
થઈ ગઈ ક� સવ�પરી કત��યનો િનણ�ય 
પ�ર��થિતને �ઈને જ કરી શકાય છ�.

અપે�ા જ દુઃખનું કારણ છ�
કોઈ �દવસે એક માટલું અને ગુલદ�તો સાથે 

ખરી�ાં અને ઘરમાં આવતાં જ 50 �િપયાનું માટલું 

� �ટી � તો આપણને એ વાતનું દુઃખ થાય છ� 
કારણ ક� માટલું આટલી જલદીથી �ટી જશે એવી 
આપણને ક�પના નહોતી. પણ ગુલદ�તાનાં �લ જે 
200 �િપયાનાં છ� તે સાંજ પડતાં કરમાઈ �ય તો 
આપણે દુઃખી થતા નથી કારણ ક� આવું થશે જ 
એની આપણને ખબર જ નહોતી.

માટલાને આટલી જલદી �ટી જવાની 
અપે�ા નહોતી, તો �ટી જતાં દુઃખનું કારણ બ�યું 
પણ �લો માટ� આવી અપે�ા નહોતી એટલા માટ� 
તે દુઃખનું કારણ ના બ�યું. એનો મતલબ સાફ છ� 
ક� જેના માટ� જેટલી અપે�ા વધાર�, એના તરફથી 
દુઃખ પણ વધાર� અને જેટલી અપે�ા ઓછી, એ 
માટ� એટલું દુઃખ પણ ઓછું. એટલે ખુશ રહો, 
�વ�થ રહો, મ�ત રહો.

સૌથી મૂ�યવાન િનિધ
િવ�ણુ�ના વૈક��ઠધામમાં ભીડ થઈ હતી. 

�ભુએ સંક�પ કય� હતો ક� તે પોતાના ધામમાં 
કોઈને ખાલી હાથ નહ� જવા દ�. બધાં લોકો એમની 
પાસેથી િભ�ન િભ�ન સંપિ� માંગતાં હતાં. વૈક��ઠનો 
ખ�નો ખાલી થતો �ઈને મહાલ�મીએ િવ�ણુ�ને 
પૂ�ું, ‘હ� �ભુ ! આપ આ સારી સંપિ� મફતમાં 
લૂંટાવી દ�શો તો વૈક��ઠમાં શું બચશે? અહ�ના 
િનવાસી �યાં જશે, શું કરશે? લ�મી�ની વાત 
સાંભળીને િવ�ણુ� �સ�નતાપૂવ�ક બો�યા દ�વી! 
આપ િચંતા ન કરો. સવ� કાંઈ લૂંટાવવા છતાં પણ 
એક િનિધ રહી ગઈ છ�, જે મારી પાસે સદા 
સુરિ�ત રહ� છ�. એને અહ� ઉપ��થત નર, 
�ક�નર, ગંધવ�, તે િનિધ છ� ‘મનની શાંિત’. તે 

(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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qäö´ÉÒ §ÉÉ>+Éà +{Éà ¥É¾àú{ÉÉà,

� »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ{ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉ©ÉÉÅ {É´Éà©¥É2÷-

2021÷ ©ÉÉ»É{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ : §ÉÉNÉ-12{ÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà +É »ÉÉoÉà Uïà. 

[ÉÉ{É{ÉÉ ËSÉlÉ{É{ÉÉ +ÉyÉÉ2à lÉ©ÉÉ2É Wð´ÉÉ¥ÉÉà{Éà »ÉÉSÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà »ÉÉoÉà 

»É2LÉÉ´ÉÒ ¶ÉHí¶ÉÉà. »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ : §ÉÉNÉ-13 +¾úÓ 

¡É»lÉÖlÉ Uïà. Wðà{ÉÒ +ÉeôÒ-A§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ+Éàà §É2¶ÉÉà. lÉ©É{Éà +É´ÉlÉÉÅ 

{É´ÉÉ´ÉºÉÇ{ÉÉ X{«ÉÖ+É2Ò÷÷-2022{ÉÉ +ÅHí©ÉÉÅ »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ 

¶É¥qöÉ´É±ÉÒ : §ÉÉNÉ-13{ÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà ©É³¶Éà.
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